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SURAII AALI 'IMRAAN

Tlus,Ath:-

'#.{a.{jijL'd`L~y'.jif.i,
"Alit laam miim. Allah, tidak ada tuhan (yang berhak
disendah) rmehinkan Dia yang hidup kekal 1agj terus

mencrus mengurus makhluk;Nya."

(Qs. Add I- [3]: 1-2)

Penakwilan r]rman A]lah:  '[£iJi gffji Y€}`d`|~Y''jf . 3}1   tH/IJ
laQtm   ndim.   AILah,   tidak   ado   tuhqLn   [yang   berhak   disembah)
nelalnkan DID)

Abu  Ja'far  berkata:  Sebelumnya  kani  telah  menjelaskan
makna lafach  31 "4/I/£aam ml.i.in ".' Hal itu sudan cukup, sehingga
tidak perlu diulang.  Demikian pula penjelasan tentang makna lafach
jf.

Adapun makna fiman Allah ra'a/a (3  Y€L 'd'L ~Y`) " rz.dak ado
tuhan  (yang  berhak  disembah)  melainkan  Dia"   awhal+ch,  `rmgfaaipan
tersebut merupakan berita dari Allah `4zza wa /a//a, bahwa ketuhanan
hanya untuk-Nya, tidak ada tuhan atau sesembahan lain yang berhak
mendapatkarmya. Demikian pula ibadch, tidak boleh kecuali kepada-

t      Lihat tafsir ayat no (1) dari surch AI Baqarah.



Swlch Ali ` Imr`dn

Nya, Dialah yang Maha Esa dalaln rzfbzfbz.)a/aA dan I/7zjAz.)ryoA.  Segala

perkara   selain-Nya   adalah  milik-Nya,   dan   segala  hal   selain-Nya
adalah makhluk-Nya,  Dialah yang tidak ada sekutu bagi-Nya dalam
kekuasan dan keraj aan.

Semua   itu   sebagai   hujjah   dari-Nya.   Allah   menyebutkan

perkara tersebut  kepada mereka,` bahwa jika themang  halnya,  maka
tidak     dibenarkan     beribadah     kepada     selain-Nya,     tidak     pula
menyekutukan-Nya    dalani    kekuasaan-Nya,    karena    setiap    yang
diibadchi  selain-Nya  adalah milik-Nya,  dan  setiap  yang  diagungkan
selain-Nya    adalah`   makhlul[-ry?.   Adapun    kewajiban    makhluk,
hanyalah   taat   kepada   yang + memilikinya   din   mempersembahkan
segala` ketundukan  kepada  Tuhan  yang i telah. memberikan  rezeki
kepadanya.

Juga mchjelaskan` kep'ada .makhluk-Nya yan+g berdiri tegck di
atas  peribadahan  berhala,  matahari, :butan,  manusia,  malaikat,  atau

yang  lain,  dari  segala  perkara  yang  diibadahi  oleh  manusia  dan
disembah,   bahwa   sesungguhnya   dia   berada   di   atas   kesesatan,
bexpaling dali jalan yang tering, dan menapaki jalan yang berkelok,
linta'`ran  mercka  telal -beribadch  kepada  selain-Nya,  padchal  ibadch
hanyalah milik-Nya.

`    Abu  Ja'far  berkata:  Telah  dijelaskan  sebelumdya  bahwa

surah ini diawali dengan pemyataan 'tidak adanya tuhan yang berhak
diibadahi  s`elain  Allah',  dan  menyifati  'diri-Nya  dengan  si fat  yang
diungkapkan  di  awal,  sebagai  argumentasi  kepada  satu  kelompok
kaunn Nasrani yang datang kepada Rasulullah SAW untuk mendebat
beliau tentang lsa AS.  Juga sikap mereka yang ingkar kepada AIlah
Tt7'a/a,   maka  Allah-  menurunkan   ayat  yang   menjelaskan  tentang
mereka dan Isa pada surah iri sebanyak 80 ayat lebih.

Semuanya merupakan argunentasi  kebada mereka dan yang
semisalnya  atas  perkataan  mereka  kepada  Nabi  Muhanmad  SAW.



mftyAth:Thch

Sayangnya,  mereka memilih  kesesatan  dan  kekufuran.  0leh  karena
itu, Nabi  SAW mengajck mereka untuk mwbaha/ch. Namun mereka
enggan  melakukan  hal  itu,  maka mereka meminta Nabi  SAW  agar
bersedia   menerima   upeti   mereka.   Nabi   pun   menerimanya,   dan
akhimya mereka kembali ke negerinya.

Hanya saja, kendati demikian masalahnya, dan argumentasi itu
ditujukan  kepada  mereka,  sesungguhnya  orang  yang  sama  dengan
mereka   dalam   kekufuran   dan   peribadahan   kepada   selain   Allah,
temasuk  dalam  konteks  argumentasi  ini,  dan  terbantah  dengan  AI
Qur`an   yang   dengannya  Nabi   SAW   membedakan   antara  beliau
dengan mereka.

Di bawch ini riwayat tentang tunmnya awal s`mh ini kapada
kelompok yang telin kami tuturkan sifatnya dari kalangan Nasrani

6546.   Muhammad   bin   Humaid   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Salamah bin AI Fadhl menceritakan kepada kami, ia
berkata:  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepadaku  dari
Muhamniad bin Ja'far, ia berkata, "Utusan dari Najran datang
kepada Nabi  SAW.  (Jumlah niereka) 60 orang berkendaraan,
di antara mereka 14 tokoh, dan dari (yang beljunlah 14) ada 3
orang   pemimpin,   yalmi   (1)   AI   Aqib,   pemimpin   mereka,
rujukan pendapat, dan rujukan musyawarah, jelasnya perkara
tidck  akan  ditetapkan  kecuali  dari  pendapatnya.  Namanya
adalah    Abdul    Masih.    (2)    As-Sayyid,    tempat    mereka
menyandarkan diri, ahli peljalanan, dan ahli kemasyarckatan.
Namanya adalah AI  Aiham.  (3)  Abu Haritsah bin Alqamah,
saudara Bakr bin Wa`il. Dialah yang paling terpelajar, paling
berwawasan, imam mereka, dan penanggung jawab madrasah
mereka. Abu Harits adalah orang yang mulia di antara mereka,
Dialah    yang    mempelajari    kitab-kitab    mereka,    sehingga



S«rchAIi.`ImHun

wawasannya  tentang   agana  mereka  sangatlah   luas.   0leh
karena  itu,  raja-raja  Romawi  dari  kalangan  Nasrani  sangat
memuliakannya  dan  berkhidmat  kepadanya,  bahkan  mereka
membangun   beberapa   tempat   peribadahan   untuknya   dan
banyak memberikan kemuliaan kepadanya. "

Ibnu  |shaq  berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  bin  Az-Zubair
berkata, "Mereka datang kepada Rasulullah SAW di Madinah,
1alu  mereka` menghadap  beliau  di  masjid  seusai  `p?elakukan
shalat Ashar. Mereka datang dengan pakaian ZJiharaf,2 yakni
/%b¢b dan 4rdz.)wh, dengan menunggangi unta milik Balharits
bin Ka,b.„

Perawi berkata: Di antara para sahalrat yang menyaksikannya
berkata,   "Aku  tidck  pemah  melihat  utusan:  sepe.rti  in.ereka
setelah itu! " Kala itu telch tiba wcktu shalat bagi mereka, maka
mereka    melakukan    shalat    di    masjid    Rasulullah    SAW.
Rasulullch   SAW   bersabda,    "Bjarha#   mereha./"   Akhimya
mereka melakukan ibadah dengan menchadap ke arah Timur.

Perawi  berkata:  Di  antaria  mereka  ada  yang  menjulukinya
"Empat  belas   orang",  yang  maksudnya  orang-orang   yang

dijadikan rujukan oleh kaum mereka,  yakni:  (1)  AI  Aqib,  ia
adalah Abdul Masih, (2) As-Sayyid, ia adalah AI Aihan, (3)
Abu AI Haritsch bin Alqamch, ia adalah saudara Abu Bakar
bin Wa`il, (4) Aus, (5) AI Harits, (6) Zaid, (7) Qais, (8) Yazid,

(9)  Nubaih,   (10)   Khuwailid,   (11)   Amr,   (12)   Khalid,   (13)
Abdullah,    dan    (14)    Yohanes.    Mereka    membawa    para

pengendara sebanyak 60 orang.  Orang yang berbicara dengan
Rasulullah  SAW  adalah  Abu  AI  Haritsch  bin  Alqamah,  AI
Aqib,   Abdul   Masih,   dan   AI   Aiham   As-Sayyid.   Mereka

2      J7z.baraf  adalah bentuk jamak  dari kata Az.barch.  Hibarat  adalal jenis  pakaian

mewah orang Yaman. Penj.
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pemeluk  agama Nasrani,  sesual  dengan  agama  raja  mereka,
dan    mereka    berbeda   pendapat    tentang    Isa,    ada    yang
menyatakannya   sebagai   Allah,   ada   yang   menyatckannya
sebagai  anak Allah,  dan ada yang menyatakan sebagai  salali
satu  dari  oknum  yang  tiga.   Demikianlah  pendapat  agama
Nasrani.

Mereka menyatakan bahwa lsa adalah Allah, karena dia bisa
menghidupkan orang yang meninggal  dunia,  menyembuhkan
orang sckit, mengabarkan perihal gaib, dan dapat menciptakan
burung   dari   tanah,   kemudian   ditiupkan   roh   kepadanya.
Padahal, semun (yang dilakukan oleh Isa) itu teljadi atas izin
Allah,   agar   menjadi   tanda   kekuasaan-Nya   bagi   seluruh
manusia.

Mereka juga menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah, karena
mereka  berkata,   "Ia  tidak  memiliki  bapak,  dan  ia  pemch
berbicara  kala  masih  dalam  buayan.  Itu  merupakan  perkara

yang   tidak   pemch   dilakukan   oleh   seorang   pun   manusia
sebel-ya."
Mereka juga  menyatakan  bahwa  Isa  adalah  salah  satu  dari
olmum   yang   tiga,   karena   Allah   berfirman,   `Kami   telah
melckukan,     Kag±i     telch     memerintahkan,     Kami    telch
menciptakan,  dan  Kag±i  telah  memutuskan."  Seandainya  Ia
termasuk  salah  satu,  tentu  Dia  clan  berfiman,  "A!s±±  telch
melakukan, A!g± telah memerintahkan, A!§±± telah menciptckan,
dan A!§±± telah memutuskan." Tiga oknum itu adalah Allah, Isa,
dan Maryan' .

Semua  pemyataan  mereka  telah  diungkapkan  di  dalani  AI

Qur`an dan dijelaskan kepada Nabi SAW.
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Ketika dua orang ulama Nasrani berdialog dengan Nabi SAW,
Nabi SAW bersabda kepadanya,  "h4clsw#ch haJz.a# bcrdwa te
dtrJam Js/crm./ " Mereka menjawab,  "Kami telch masuk Islam."
Mat; >i beak;zrfa, "Kanu belun masuk Islam,  maha masuklah ke
c7c77ain  /SJcrm. "  "Kami  telah  masck  Islam  sebelummu,"  seru
keduanya. Akhimya Nabi SAW bersabda,

rul'j  ir3  ¥  a   \i;3G;  fst~¥i  dy  \=±==:i  i=1`i;
'  1;jial.i rfei3 'L#i ckfsq>3

"Aku  telch  berdusta  kepada  halian  berdua,  yang  mencegch

kalian  untuk masuk  Islam  adalch +pernyataan  kalian  bahwa
Allah  memiliki  anak,  dan  ibadah  halian  kepada `salib,  juga
karena babi yang kalian rrakan. "

Keduanya   lalu   bertanya,   "Jika  {^demikian   maka `  siapakah
bapaknya waliai Muhammad?"  Rasulullah SAW pun terdian
tanpa  javyaban,   lalu  Allah , SWT   menurunkan   firman-Nya
tentang  hal  itu  dan tentang pertentangan yang, ada di  antara

:e:k=;¥¥Liw:=uranchAtL:':#T|Sffp;¥8j°L9£,it~:,e,:;|'£~],
#,fy.

Allah SWT mengawali surah tersebut dengan pembebasan atas
diri-Nya  dari  apa  yang  mereka  klaim,  bahwa  Dialah  yang
Maha Esa dalam peneiptaan, tidck ada sekutu bagi-Nya. Itulah
bantahan atas perkataan mereka dari berbagai kekufuran yang
mereka  bust  sendiri,  bantahan  atas  perbuntan  mereka  yang
telah menjadikan sekutu selain Allah, dan. bantahan atas sikap
merekaterhadaplsa.Itusemunagarmerekamenyadarihakikat
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kesesatan mereka. Allah SWT berfirman   3    Y€!  'd'|   ~Y' 'j7
maksudnyatidakadasekutubagi-Nya.''3

6547.   AI Mutsanna menceritckan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi',
tentang firman Allah SWT,  ';;=Ji a.i; Y€i 'd| ~Y''ai . 51  "4/I/
loam  miim.  Allah,  tidak ada  tuhan  (yang berhak  disembah)
melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus
ma*ft/wt-Ivy¢,"    ia    berkata,     "Sesungguhnya    orang-orang
Nasrani  datang  kepada  Rasulullah  SAW,  mereka  mendebat
beliau  tentang  Isa  bin  Maryam,  dengan  berkata,  'Siapakah
bapaknya?' dan berkata dusta atas nana Allah, padahal tidak
ada   tuhan   yang   berhak   diibadahi   selain   Dia,   yang  tidak
menjadikan   sahabat   atau   anak   bagi-Nya.   Rasulullah   lalu
belsahdal kepeda, mercka,, .Buhanhah halian mengetahui bahwa
seorang    anak    selalu    menyerupai    bapaknya?'     Mcleha
menjawab, `Betul ! ' Nabi lalu bersabda,  `Bwha#AcrA Acr/i.a# /aAcj

bahwa  sesunggwhnya  Rabb  halian  adalah  Maha  Kuasa  alas
segala sesuatu?  Dialah yang mengurus, memberi rezehi,  dan
men/.agrkya.?'   Mereka  menjawab,   `Betul!'  Nabi  SAW  lalu
bertorrya, 'Apahah lsa mampu melakuhan hal itu sedikit soy di'
Mereka  menjawab,  `Tidck'.  Nabi  SAW  kemudian  bertanya,
`Sesungguhnya  Allah   membentuk   lsa  dalam   rahim   sesuai

dengan  kehendak-Nya.  Apahah  halian  mengelahui  hal  itu? '
Mereka  menjawab,   `Betul'.  Nabi  lalu  bertanya,   `Bwha»haA
kalian  taha  bahwa  sesunggwhnya  Rabb  kami  tidak  makan,
tidak   minum,   dan   tidak   berhadats?'   Meleha   rneri]owatoito,
`Betul'.    Beliau    bertanya,     `B#facr#Ach    ha/r.ow    /afow    bchwa

sesunggwhnya lsa dihandrng oleh ibunya seperti ibu yang lain

yang  juga   mengandung,   kemudian   ibunya   melahirkarmya

3       Lihatsi.rch Nabi oleh lbnu Hisyam (3/115).
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seperti   yang  lain,   kemndian   dia   diberi   mahan   layaknya
seorang bayi,  kemudian dia makan, minum,  dan berhadats? '
Mereka menjawab, `Betul'. Nabi lalu bersabda,  `J[.ha demz.kz.cr#
maha bagaimana bi:a lsa seperti yang kalian katahan? '. "

' Perawi  berkata:  Akhimya  mereka  mengakui  hal  itu,  namun

mereka   tetap   ingkar.   Allah   SWT   kemudian   menurunkan
firman-Nya  ';=;I.i   gj.i;  YfL 'd'| ~Y''Jii . 31 "4/zJ/Cam mz.z.in.
Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainhan Dia

yang   hidrp   kehal   lagi   terus-,menerus   mengurus   makhluk-
Nya."4

Penakwilan firman Allah: '#.f a.f  ryamgrftl.dwp keka/ /agr.
terus-menerus mengurus makhluk-Nya)

Abu  Ja'far  berkata:  Para  ulama  qira`at  berbeda  pendapat
tentang bacaan ayat tersebut.

Aku membacanya sesriai dengan bacaan ulama-ulana qira` at
berbagai negeri ( '#.i   €Sj.f ). Ini pun bacaan Umar bin Khaththab dan
Ibnu Mas' ud, sebagaimana diriwayatkan dari mereka berdua.

Diriwayatkan   dari   Alqamch   bin   Qais,   bchwa   ia   pemah
membacadenganbacaan(t#.ta.fy.5

6548.   Abu   Kuraib   telali   menceritakan   hal   itu   kepada   kami,   ia
berkata:   Ats-Tsam  bin  Ali   menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata:  AI A'masy menceritckan kepada kami, dari Ibrahim,
dari   Abu   Ma'mar,   ia   berkata:   Aku   mendengar   Alqamah
membaca  ('#.i   ;;i.fy.  Aku  lalu  bertanya,   "Engkau  pemah
mendengamya?" Dia menjawab, "Tidak tahu."6

4       |bnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/585).
5       |bnu Hayyan dalam A/ Bchr i4/ Wwh!.ffr (3/14)
6       |bnu Hayyan dalamA/BchrA/A/wAjth (3/14).
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6549.   Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kani,  ia berkata:
Waqi'   menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   AI   A'masy
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibrahim,  dari  Abu  Ma'mar,
dari Alqamah, dengan riwayat yang sama.

Telah  diriwayatkan  pula ungkapan  yang  berbeda tentang  hal
itu dari Alqanch.

6550.   Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Syaiban menceritakan
kepada kami, dari AI A'masy, dari lbrahim, dari Abi Ma'mar,
dariAlqanali,bahwaiamembaca('#.{€£jfty.7

Abu Ja'far b€rkata: Bacaan yang tepat menurut kami adalali
yang dinukil oleh para ahli qira`at dengan jalur riwayat yang masyhur,
yakni yang telah tetap dalam mushaf-mushaf mereka, yaitu ungkapan
('E3fi,3try.

Penakwilan rirman A]]ah: €;Lit Oio»g AJ.d«p *c*o/J

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna lafazh (€;i.i)

Pertama:   Kata  4/  f7a)a/  bagi  Allal]  maknanya  adalah  Dia
menyifati  diri-Nya dengan  kekekalan  dan  menafikan  kematian yang
terjadi pada selain-Nya dari kalangan makhluk.

Riwayat yang menyatakan hal itu diantaranya:

6551.   Muhammad   bin   Humaid   menceritckan   kepada   kami,   ia
berkata:  Salamah bin AI Fadhl menceritakan kepada kami, ia
berkata:  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepadaku  dari
Muhammad bin Ja'far bin Zubair, bahwa 4/ fro)ry artinya yang

1       lb"Hayya,n dalan\ AI BahrAI Muhith (3l\4).
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tidak mati, padahal Isa telah mati dan disalib menurut mereka

(ulama Nasrani Najran yang mendebat Rasulullah SAW).8

6552.   Al. Mutsanna  menceritakan  kepada  kani,  ia  beckata:   Ishaq
menceritalran   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

. menceritakan   kepada   kami,   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi'
tentang kata ,4/ ffa)a/, ia berkata, "Maknanya adalah hidup dan
tidak akan mati.w9

kedua^:  ` Kata    4/    fJcz)A;    bagi    Allah    maknanya    adalah
"Sesungguhnya  Dialah  yang  men9afuf se9ala ha.I  yang dikehendaki-

Nya dengan mudah,  tidak  ada yang bisa menghalangi-Nya,  dan Dia
tidck sep?rti tuhanTtuhan yang sang ?ekali tid*.~memiliki kemanpuan
untuk mengatur."                                                                                      ,t   ,+; ~

t   Ketiga:  Kata  4/:.LtLHlapo<  bagi  Allah  maknanya  adalah  RIalah

Allah yang  memiliki  kehidupan abadi  yang  senantiasa menjadit si fat
bagi-Nya, dan si fat tersebut senantiasa demikian adanya.

Merekq   yang  ` bexpendapat   (dengan   makna   yapg   ketiga)
berkata,  "Dia menyifati diri-Nya dengan a/ ¢'tny/¢/ (kehidupap) karena
dia  memiliki  cr/  focr)/¢/,  Seperti  Dia  menyifati  diri-Nya  den8an  ilmu
kalena Dia memiliki ilmtl dan dengan kekuasaan karena Dia inemiliki
kekuasaan.

Abu   Ja'far   berkata:   Menurutku   maknanya   adalah   Dia
menyifati  diri-Nya  dengan. kehidupan  yang  abadi  (yakni  tidak  fana
dan tidak texputus) dan menafikan si fat tersebut (abadi) dari segala hal

yang melekat pada kehidupan makhluk-Nya.

8       Lihat As-Si.rch ,4H-Ivabowj}Jch (3/116).
9      Abu Hatim di dalam tafsimya (2/586).
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Allah    SWT    mengabarkan    bahwa    Dialah    yang    berhak
diibadahi, karena Dialah Allah yang hidup dan tidak clan mati, tidak
seperti   tuhan  lainnya  yang  tidak  kekal   dan   akan  mati.   Dia  pun
berhujjah  bahwa  siapa  saja  yang  tidak  kekal  dan  akan  mati,  sama
sekali tidak berhak untuk diibadahi, dan Tuhan yang berhak diibadahi
hanyalah Dia yang tidak akan pemch mati.

Penakwi]an r]rman  A]]ah  'di.i /rcr«s-mewcrm mc»g«us
makhLuk-Nya)

Abu Ja'far berkata: Telch saya ungkapan perbedaan ulana
qira`at  tentang  lafazh  tersebut.  Demikian  pula pendapat  yang  kami
pilih dengan alasarmya masing-masing.

Makna dari semua lafazh yang diungkapkan oleh chli qira`at,
saling  berdekatan,  yakni  sesungguhnya  Allahlah  Yang  Maha Kuasa
atas  makhluk-Nya,  Dialah  yang  menjaganya,  memberi  rezeki,  dan
mengatumya     sesuai     kehendak-Nya    dari     berbagai     perubahan,

penambahan, dan pengurangan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat
berikut ini:

6553.   Muhammad bin 'Amr menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Isa  bin
Maimun  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ibnu  Abi
Najih meriwayatkan kepada kami dari Mujchid tentang firman

;e]:#a§eYUTa#.{a.t)'£aberkata3"Dialchyangmenguns

6554.   AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil

'°     Mujahid dalam tafsimya (hal. 248) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/586).
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menceritakan kepada kani dari Ibnu Abi Najih, dari Mujchid
denganriwayatyangsana.]L

6555.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia  berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan  kepada   kami. dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
bchwa  ` '[£ST{ artinya yang  mengunsi  segala  sesuatu  dengan
menjagadanmelimpahkanrezeki.L2

Ulama yang lain berkata, "Malma lafazh tersebut adalah yang
menetap pada tempatnya."  Mereka memchaninya dalam arti

penetap  secara  abadi,  yang .tidak  akan  pemah  hilang  dan
beapindah. Jadi, Allah SWT menyifati diri-Nya dengan hal itu
dengan tujuan menafikan perubahah dan pexpindahal dari satu
tempat  ke  tempat  lain.  Dengan kata lain,  menafikan  adanya

perubahan  yang  biasa teljadi  kepada manusia  dan makhluk-
Nya yang lain.

RIwayat yang menjelaskan hal itu diantaranya:

6556. ` Ibnu Hunaid menceritakan kepada Lkani, ia berkata:  Salanah
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  lshaq,  dari
Muhammad bin Ja'far bin Zubair, bchwa `I4/ ga)a/#m artinya
yang   menetap   pada,  tempatnya   dengan   kekuasaan   atas
makhluk-Nya,  yang tidak akan pemah lenyap,  sementara Isa
telah  lenyap  -ini  merupakan  bantahan  atas  peckataan  para
ularna  Nasrani  Najran  yang  mendebat  Nabi  SAW  tentang
Isa- dari  tempatnya  sebelum  itu,  dan berpindah ke  tempat
lain.13

]'     Mujahid dalam t-afsimya Gal. 248) dan Ibnu Abi Hatim dalan tafsimya (2/586).
`2     |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (2/586).
'3     |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/116).
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Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang lebih tepat adalah yang
dikatakan oleh Mujahid dan Rabi'. Kata tersebut merupakan si fat dari
Allah SWT atas diri-Nya, dengan makna bchwa sesungguhnya Dialch
Yang  Maha  mengatur  segala  urusan  makhluk-Nya,   Dialah  Yang
memberikan  rezeki,   Dialch  yang  menahannya,   dan  Dialah   Yang
mengatur segala urusannya. Dianbil dari ungkapan bahasa Arab,  '®st;
-.,'de\.,Pjjh.,.+,6"Sifulanyangmengatururusannegeriini."

Jikademikian,maka'ia.i(a/gftyprm)adalahkatayangsfrz.gfoa/
asalnya berbentuk a//8z.'"/, yang berasal dari ungkapan seseorang   &1
^31+  )A. tj± "Allah yang mengatur segala urusan makhluk-Nya. " ]aidi,
asal kata a/ gq}o;„m adalah ijjeill (a/ qapo;z~"in), lalu huruf wow; yang

pertama diganti dengan )/¢ karena sebelumnya terdapat hunif )/¢ yang
disukunkan, padahal wow/ itu sendiri berharakat, lalu yo yang pertana
dan  kedua  (yakni  yang  sebelumnya  adalah  wcrw)  disatukan  dengan
tasydid.

Demikianlah  yang  dilakukan  oleh  orang  Arab  tatkala  hunif
wi4; yang berharakat didahului oleh huruf );« yang bersukun.

yangdfia:iTi?'unqg`k(aap/£'.':Z\';6alayear:;dn:.chH'#:(;'£Z.Wya:);
berharakat didahului oleh ycz yang her.sukun, maka ia diganti dengan
huruf );cz, dan disatukan dengan s}Jiddch/raw)Adz.d.

Seandainya waz¢# kata fp adalah Jjii, maka jadinya adalah

ij;Zl`.  Demikian  pula  kata  t\;all, jika  waza»ny«  adalah  J\ifl`,  mcka
Jfd[££yas#:ch#T,;.:#i,;;fa£%Ji#JJ

I,  sebagaimana  firman
" Hendaklah kamu jadi

orang-orang  yang  selalu  menegckhan  (kebenaran)  karena  Allah."

(Qs. AI Maa`idch [5]: 8).

Kata  r:all  be7.w;aza»  jA±ll  (a/ /¢7.'7.0  diambil  dari  kata ii!  i6

(berdiri). Prosesnya, huruf wow; yang berharakat didahului oleh huruf
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);a  yang  dz.s2ffaf#kc7#,  maka  wall/  diubah  menjadi yu,  dan  kedua );a
digabungkan  dengan  nyz.c}daA,  seperti  kalimat  dA¢   :I;.   'eit   ';fi./a#
czdc7/CZA   pemz.7"pz.»   haztmnycr,''   yang   diambil    diri   kata    3:}:JZ    SL.

Demikian  pula  ungkapan  13i  i\if  lis   ''/»j  era/ch  maha77a#  )/¢ng
bcrg2ts, " dianbil dari kata 3:}fr€£ SG, dan lairmya.

Semua    lafazh   tersebut    dimaksudkan   untuk   mztbcz/¢gAaA

(mengungkapkan makna lebih) dalan memuji, maka ijjll, i€ill, dan
4±£}1  lebih kuat maknanya dalam memuji daripada sekadar ungkapan
r'.,i),.

Alasan lain yang membuat Umar memilih bacaan i\jll   adalah
karena lafazh itulah yang biasa digunakan oleh penduduk Hijaz pad.a
lafazh yang  memil'iki  huruf beruntun yang terdiri  dari  wow  dan )Acz.
0leh  karena  itu,  kata  ilJ4Jl   ®embuat  formulasi)  menurut  lisan
mereka menjadi i\€4JI.  Sedangkan orang yang sering mondar-mandir
menurut mereka adalah jl~iJ`.

Allah SWT berfirman: © Gti:I i: i 'c±, Lf§f f l\ $ 3± i  "ya
Tuhanha, janganlah  Engkou biarkan  seorang pun  di  antara  orang-
or¢ng facJflr z.fertz.#ggcr/ dz. cr/as bwmz.. " (Qs. Nuuh [71 ] : 26).

Ada  yang  menyatakan  bahwa  yang  benar  untuk  kata   lj€:
adalah yang berasal dari kata jjiJ;J jl3  "berke/I./!.#g''.  Akan tetapi, ayat
tersebut  tunm  kepada  penduduk  Hijaz,  dan  telch  ditetapkan  dalam
mushaf.

See
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©fe¥.fjajS{jj;fB,A:£L¥qj63j#a.t¢±Sj.fag;3;:
"Die memtrrmlcan AZ Kjtab (AI Q«r ` an) kepadrm« de7igan

sedena::nga; membendrlan Kitch yang teidh ditu:run:ken
sebehomnya dan menunmlcan Ta«rat dan 17ijil."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 3)
Abu    Ja'far    berkata:    Allah    SWT    berfirman,    "Wahai

Muhammad!  Sesungguhnya  Rabbmu,  Rabb  Musa  dan  Rabb  segala
sesuatu, Dialch Rabb yang telch menurunkan AI Kitab kepadamu.

Mcksud dari kata AI Kitab adalch AI Qur`an.

Kata  a.i maknanya "Dengan sebenanya tentang segala hal
yang  diperdebatkan  oleh  ahli  Injil  serta  Taurat,  dan  dalam  perkara
yang ditentang oleh kaum Nasrani Najran, serta kaum musyrik lainnya
kepadanu".

Ledbzh  ,i.'X.  'fs  Ci,  63f±   "}Iembenarkan  Kitab yang  telah
dJ./I/"»ha» sebe/«mnyw" maksudnya  AI  Qur`an  membenarkan  kitab-
kitab yang diturunkan kepada para nabi  dan rasul  sebelumnya,  serta
sebagai  pembenaran  terhadap  apa  }.ang  diturunkan  Allah  kepada
mereka,   karena   sumbemya   adalah   satu,   maka   tidak   clan   ada

pertentangan.  Seandainya  hal  itu  turun  dari  sumber  yang  berbeda,
niscaya clan banyak pertentangan di dalamnya.

Demikian  pula  yang  diungkapkan  oleh  para  ulama  tafsir,
diantarmya:

6557.   Muhammad bin Amr menceritckan kepada kani,  ia berkata:
Abu   Ashim   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Isa
menceritakan  kepada  kani  dari  Abi  Najih,  dari  Mujchid,
teutang ayat ,i.'=. 'E5 C}, 65S ''Membenarhan Kitab yang telah
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dz./wrw#ha#    sebe/wm#);cr,"    ia    berkata,    "Maknanya    adalah
1    membenarkan kitab dan Rasul sebelumnya."'4

6558.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan  kepada  kani  dari  Abi  Najih,   dari  Mujchid,
tentang ayat ,A.=. & C,i, 6jj:   "Membe»czrha» Kz./ab }Jcz#g fe/aA
dz./#"77hajc  sebe/"m#)/¢, "  ia  menegaskan,  "Maknanya  adalch
membenarkan kitab dan Rasul sebelumnya. " I 5

6559.   Muhammad bin Humaid  menceritakan kepadaku,  ia berkata:
Salamah  menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Muhammad
bin Ishaq menceritckan kepadaku dari Muhammad bin Ja'far
bin Zubair, tentang firman Allah SWT  a.€.  €£Sj.i d$ 3;`
"Dia  menurunhan  AI  Kitab  (AI  Qur`an)  kepadamu  dengan

seber!crr#};w, " mcksudnya dengan benar atas apa yang mereka

Perdebatkan.[6

6560.   Bisyr    menceritakan    kepada,    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan
kepada kami, dari Qatadch, tentang ayat €i}.i  €risj.i dsf I;:
:.'X.  '&  C1,  63j±  "Dia  menurunhan  AI  Kitab  (AI  Qur`an)
kepadamu dengan sebenarnya; membenarhan Kjtab yang telah
dl./wrw#ha#     sebe/w"#)/cr,"    ia   .berkomentar,     "AI     Qur`an
membenarkankitab-kitabsebelumnya."]7

6561.   AI   Mutsarma  . menceritakan  .kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kanii,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang

Mujahid dalam tafsimya (hal. 248) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/587).
Mujahid dalam tafsinya ®al. 248) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/587).
Lihat tulisan AI Mawardi dalam A#-IV#Aaf wa A/  `U);ciw (I/3`68).
Lihat lbnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/587) dan AI Mawardi dalam j4#-IVwkaf
wa 4/  `Upr# (I/368).
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ayat ,{.£J a a,I, 6;;: j£}.`! ¢£Sj.fag 3;`  ''D!.a me#%r%nfa# 4J
K}tab      (AI      Qur`an)      kepadamu      dengan      sebenarnya;
memberrarkan  Kitab  yang  telah  diturunkan  sebelumy!_ya,"  .Ta
berkata,"MembenarkankitabdanRasulsebelumnya."]8-

?`'i;*',fi{ej3.6>i#&.g€f6i>:64.{6f5¢aJiJGifj3c*

© 4fafJ,..#,6ij&-±
"Sebeham (AI Cgivr ` an), menjndi Pefu"j"k hagi manusi¢,

den D€a menw"nhan AI Fttrqan. Sesimggrhnya orang-
orang yang harir terhdrp ayat.ayat Allch ahem

rfuemperoleh sikea yang berat; dan Alhah Mcha Perkasa lagi
monprmydi bdsan (sikso)."

(Qs. Aali Thraan [3]: 4)

Penakwi]an   r]rman   A]]ah:    cifj3ct3 . ie¥.fj a#11jifB
ut,)Sri, (Yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat
dan lnjil, sebelum [AI Qur` an], menjadi petunjuk bagi manusia).

Abu    Ja'far    berkata:    Malksudnya    adalah    Allah    telah
menurunkan Taurat kepada Musa dan menurunkan lnjil kepada lsa.

Lafach  :}S   }  maksudnya  sebelum  kitab  yang  diturunkan
kepadanu.

Lafach  rdy  c'Ji  malksndnya  penjelasan  dari  Allah  untuk
manusia  tentang  perkara  yang  mereka  perselisihkan,  yakni  tentang

'8     Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/587) dan AI Mawardi dalam A"-JVwAa/ w¢ 4/
`Uy"„,,/368).



Sttrch Aali ` Imrcan

bertauhid kepada Allah dan membenarkan rasul-rasul-Nya. Demikian

pula  tentang  dua  sifatmu  wahai  Muhammad,  yakni  engkau  sebagai
nabi  dan rasul-Ku.  Demikian pula syariat-syariat agana Allah yang
lai-ya.

E

Hal tersebut dij elaskan di ,dalan riwayat-riwayat berikut ini :

6562.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang ayat  c+3 ie¥-fj a±££rf jJfB
ct,)fh,    6'31    '5f   "Yang  telah  diturunhan  sebelumnya   dan
menurunkan Taurat  dan  rtyil,  sebelum  (AI  Qiir`an),  menif adi

pe/w77/.%t  bagJ.  mcr#ziJJ.cr,"  ia  berkata,  "Keduanya  adalah  kitab
yang   diturunkan  Allah   SWT,   yang   di   dalannya  terdapat
penjelasan dari Allah SWT dan perlindungan bagi orang yang
menganbilnya,membenarkannya,danmengamalkannya."]9

6563.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritakan kepada kami dari. Ibnu  Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang ayat j±¥ffj  fj±{ jjf5 "y"g
telah  diturunhan  sebelumnya  dan .menururikan  Taurat  dan
/#/.z./, " ia berkata, "Taurat diturunkan kepada Musa, sementara
Injil   kepada   Isa,   sebagaimana   Allah   SWT   ment|runkan
beberapa kitab sebelurmya. "20

Penatwi]an r]rman Allah:  664.i jjf5 /Z}a# dz.a J»g««r««Aa»
AI Furqan)

Abu  Ja'far  berlrata:  Maksud  ayat  tersebut  adalah,  "Allah
SWT   menurunkari   pembeda   antara   kebenaran   dengan   kebatilan

`9     Ibnu Abi Hatin di dalam tafsimya (2/588).
20     |bnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/588).
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tentang  perkara  yang  diperselisihkan  oleh  berbagai  kelompok  dan
agama berkaitan dengan Isa AS serta yang lain."

Telah   saya   jelaskan   sebelumnya   bahwa   kata   cr/   wrgo#
berbentuk ®"1, yang diambil dari ungkapan orang Arab   6;i &1  ej

jrir) 9;Si\  "Allah membedahan antara yang hak dengan yang batil"
balk dengan hujjah yang kuat maupun dengan pemaksaan.

Apa yang saya katakan sana dengan yang diungkapkan oleh

para ulama tafsir, hanya saja di antara mereka ada yang memahaminya
secara  khusus,  yakni  pembeda  antara  yang  hck  dengan  yang  batil
tentang lsa, sementara yang lain menyatakan .sebagai pembeda antara

yang hak dengan yang bat`il berkaitan dengan hukum-hukum syariat.

Riwayat yang menjelaskan makna pembeda antara yang hck
dengan yarig batil tentang Isa dengan berbagai kelompok, diantaranya:

6564.   Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salapnch
-  menceritakan kepada kami dari  lbnu  lshaq,  dari  Muhammad

bin  Ja'far  bin  Zubair,  tentang  ayat   66j.i   jjfG  ''Da"  dJ.a
me#wrw#haH    ,4/    Fwrgcz#,"    maksudnya     pembeda     antara
kebenalan  dan  kebatilan tentang perkara yang  diperdebatkan
olehberbagaikelompokberkaitandenganlsadanyanglain.2]

RIwayat-riwayat  yang  menjelaskan  makna  pembeda  antara
kebenaran dengan kebatilan terkait dengan syariat Islan, diantaranya:

6565.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadch, tentang ayat  664.i jjf5, ia berkata,
"Mcksudnya   adalah  `AI   Qur`an   yang   diturunkan   kepada

Muhammad.  Dialah  pembeda  antara yang  hak  dengan  yang
batil, karena yang halal dinyatakan sebagai perkara halal dan

2'      Lihat sj.rab Ivabowl.}Jch karya lbnu Hisyan (3/116).
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yang haran dinyatakan sebagai perkara haran. Ditetapkan di
dalamnya   syariat-Nya,   sanksi-sanksi,   berbagai   kewajiban,

penjelasan,  perintah untuk  menaati-Nya,  dan  larangan  untuk
bemaksiatkepada_Nya..122

6566.  AI  Mutsanna  meriwayatkan  kepadaku,  Ishaq  meriwayatkan
kepada kami, Ibnu Abi Ja'far meriwayatkan kepada kani dari
bapaknya,   dari   Ar-Rabi',   tentang   ayat    664.i     6f5,   ia
berkomentar bahwa yang dimaksud dengan a/ ¢„gan  adalah
AIQur`an,pembedaantarayanghakdenganyangbati|.23

Abu  Ja'far  berkata:  Penafsiran  yang  kani  sebutkan  dari
Muhammad bin Ja'far bin Jubair tentang ungkapan tersebut lebih kuat
daripada penafsiran yang kani sebutkan dari Qatadah dan Rabi'. Jadi,
makna  cr/ rtynga#  dalam  ayat  ini  adalch  pemutus  antara  Nabi-Nya

(Muhammad    SAW)    dengan    orang-orang    yang    mendebat-Nya
berkaitan dengan lsa dan hal lairmya, dengan hujjah yang kuat yang
mematahkan   segala  alasan   mereka,  juga  orang-orang   kafir  yang
serupa dengan mereka.

Alasan kami menyatakan bahwa pendapat tersebut yang lebih
kuat,  adalal  karena  Allah  SWT  mengabarkan  AI  Qur`an  sebelum
mengabarkan Taurat dan lnjil, dan telch dijelaskan sebelumnya makna
ayat ,I.£J a C}, 8;=: a.'!  ffi.i Ja$ 3;` "Di.a menw"nfam zlJ Kj.fa6
(AI Qur`an) kepadarm dengan sebenarnya; membenarkan K}tab yang
/e/ah d!./wr#nha# sebe/wmnya. " Tidck diragukan lagi,  yang dimaksud
dengan AI  Kitab dalam ayat tersebut adalah AI  Qur`an, mcka tidak
ada  alasan  untuk  mengulangnya  kembali.  Jadi,  itu  bukanlah  awal

pemberitam tentangnya.

22     As-Suyuthi dalam Ad-D#rr ,4/ »awtswr (2/3).
23     |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/588).
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S$3>¥grELfiur(EeasnungAg\\uahh=ya%\o'#a#:#:g=y:®¥6-i:}br&
terhado[p `ayat-ayat Allah  akan  memperoleh  siksa yang  berat,.  dan
Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan [siksa])."

Abu  Ja'far  berkata:  Maksud  ayat  tersebut  adalah  "Orang

yang ingkar tentang tanda-tanda24 yang menunjukkan keesaan Allah,
serta  mengingkari  bahwa  Allchlch  yang  berhck  diibadahi  dan  Isa
adalali  hamba-Nya,  serta  orang  yang  menjadikan  AI  Masih  sebagai
z./ofo  dan  rczbb,  serta  menyatakan  bahwa  Allah  memiliki  anak,  akan
memperoleh siksa yang sangat pedih pada Hari Kialnat."

Lafazh   iuj€ 6.9€f maksudnya adalah orang-orang yang ingkar
terhadap `ayat-ayat  AIlah.  Adapun  yang  dimcksud  dengan  ayat-ayat
Allah adalah tanda-tanda kekuasaan Allah 'serta hujjah-hujjah-Nya.

Laifazh    'disfu\   '§Sifo    "Dan   dia   menurunhan   AI    Furqan"
menunjukkan bahwa maksudnya adalah hujjch untuk ahlul  haq atas
ahlul  batil,  karena  Allah  SWT  melanjutkan  ayat  tersebut  dengan
fiman-Nya,  ,Ja{ e±j.6> .#6.I.9€f 6`>  ''Ses2i#ggrAny¢ ora77g-orc7#g yc7#g
hagiv  ferfecrchp  cr)ACJf-ap/crf t 4//aft."  maksudnya,  sesungguhnya  orang-
orang yang mengingkari 4/ Fwrga# yang ditunmkan sebagai pembeda
antara  kebenaran  dengan  kebatilan,  mereka  itu  alran  mendapatkan
siksa yang  sangat pedih.  Itulah ancaman dari Allah SWT bagi orang

yang  menentang  kebenaran  setctch~=hal  itu jelas  baginya,  dan  orang
yang menyimpang dari jalan petunjuk setelah hujjah tegak kepadanya.
Kemudian Allah SWT mengabarkan bahwa Dialah Allah Yang Maha
Perkasa dalam kekuasaan-Nya, sehingga tidak ada seorang pun yang
dapat  mencegah  manakala  Dia  akan  menyiksa  siapa  saja  di  antara
mereka,  dan tidak ada seorang pun yang bisa menentangnya.  Dialah

24     A/  `a/am  maknanya adalah tanda dan bekas.  Bentuk jamaknya adalah ,4 '/aam.

Demikianlah yang diungkapkan di dalam i4/ A4zf /.am 4/ Jyasz.fA (2/647).
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Allah yang mempunyai balasan siksa bagi orang yang menentangnya,
setelah hujjah menjadi jelas dan tetap baginya.

Apa yang saya katakan sama dengan yang diungkapkan oleh

para ulama tafsir. Riwayat yang menjelaskan hal itu diantaranya:

6567.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanah
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  tin  Ishaq,  dari

¥g#a#±Tfi:5a,LEj±nS:,=bal#,e:dTL:¥:t,,sj#8:9€:„j:
orang-oraie   yang   kafir   terhadap   ayat-ayat   Allah   ahan
memperoleh siksa yang berat;  dan Allah Maha Perkasa lagi
memprnyaJ.  ba/asan  /s!.dsaJ, " bchwa  makna  ayat  ini  adalch,
"Sesungguhnya   Allah   SWT   membalas   orang   yang   kufur

kepada  ayat-ayat-Nya  setelch  dia  mengetahui  hal  itu,  dan
setelahdiamengetahulapa-apayangdatangdari-Nya."25

6568.   AI   Mutsarma   menceritckan   kepadalku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

::::egri:¥a:f€:tp,3,dfek¥j'i.g€%P£,i;'g±-gig-g8::;
"Sesungguhnya  orang-orang  yang  haftr  terhadap  ayat-ayat

Allah  akan  memperoleh  siksa yang  berat;  dan  Allah  Maha
Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).'C6-

25     A| Mawardi dalam f4n-IVw*al wai4/ `Uyzln (I/368).
26     A| Mawardi dalam j4n-IVutal wad/  `Lfywn (I/368).
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gTffllj>¥'jd5€ty'{e,¥Of,45;ji£¥''&f3!
``Ses.wnggwhnya bagt Alhah tidak add scrfu p"n yang

tersembunyi dj b«mi dan tiddr (P«la) di langit."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 5)

Abu Ja'far berkata: Ayat  b, Y'j i:;€Y.i j ¥§ ,+jf ti¥. Y' '6t 3!
•5J=£fi\    "Sesungguhnya   bagi   Allah   tidak   ada   satu   pun   yang

tersembunyi  di  bumi  dan  tidak  (pula)  di  langit,"  "ckn:anyal  aiddrch
"Wahai Muhammad!  Sama sekali tidck ada yang samar bagi-Ku -

dan Akulah yang Mcha Mengetahui perkara-perkara gaib-terhadap
apa yang diyakini oleh orang-orang yang mendebatmu dari kalangan
Nasrani Najran, tentang perkataan yang` mereka ungkapkan berkaitan
denganI§a!"

Hal tersebut seperti yang diungkapkan dalan riwayat berikut
L!rmi

6569.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritakan  kepada  kani  dari  Muhanmad  bin  Ishaq,  dari
MulammadbinJa'farbinzubair,tentangayat,¢tii£Y'`fifs!
e~5=4fi\ i,$3 ifffi\ a,%S "Sesungguhnya bagi Allah tidak ada

satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit,"
maksudnya   "Sesungguhnya   Allah   SWT   telah   mengetahui
keinginan dan maksud perkataan mereka berkaitan dengan Isa,

yakni manakala mereka menjadikannya sebagai tuhan, padahal
ilmu yang mereka miliki tidaklch demikian."  Hal itu mereka
lakukan  lantaran  kebodohan  dan  kekufuran  mereka  kepada
AIah SVI.

eel-
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#fjfv`i'dTf;~t=JJi3T£6;€w.fj±3j2.c,ct€tj£
©i€i

"Didrh yang membenfuk lcan" drlam rahim sehagrirmrm
dikehendahi.Nya. Tidck ado tul`an (yang berhak dtse`nr\,bah)
melaln:ken Dia, Yang Maha Per:Iasa idgi Mcha Biicksana."

(Qs. Aali 'haraan [3]: 6)

Penakwi]an  r]rman  Allah:   =±r£6jw7e;±=;;;S. c£,d€fji
'.~is.  (DiaLah  yang  membentuk  kamu  daLam  rahim  sdbagaimana

dikehendaki-NyqL)

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah "Dialch AIlch

yang   telah  membentuk   kalian,   hingga  menjadikan  kalian   dalam
berbagai  bentuk  yang  hanpir  sama  di  rahim  ibu-ibu  kalian,  sesuai
kehendak-Nya   (ada   yang   dijadikan   sebagai   laki-laki   dan   yang
dijadikan perempuan. Ada yang berkulit hitam dan ada yang berkulit
merah. Juga hal-hal lainnya). "

Allah  ingin mengabarkan kepada seluruh hanba-Nya bahwa

yang terkandung dalam rahim adalah makhluk Allali SWT, dan Allah
membentuknya  sesuai  kehendak-Nya.  Demikian pula dengan  Isa,  ia
adalch makhluk Allah yang telah dibentuk oleh-Nya di dalam rahim
Maryam  (sebagai  ibunya)  sesuai  kehendck  Allah  SWT.  Seandainya
Isa  adalah  tuhan,  niscaya  ia  tidak  akan  dikandung  di  dalam  rahim
ibuny`;,  karena yang menciptckan apa-apa yang ada di  dalam rahim
tidak mun8kin berada di dalan rahim. Jadi, yang dikandung di dalam
rahim hanyalah makhluk-makhluk Allah.

Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :
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6570.   Ibnu  Hunaid  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:   Salamah
menceritakan kepada kami dari  Ibnu Ishaq,  dari  M_uhanmad
bin Ja'far bin Zubair,  tentang  fiman Allah  SWT    c,J€lt £
'5±£. i;{ j,SSH(\ a, ;3=±33;4 "Dialah yang membentuk hamu
delam   rahim   sebagaimana   dikehendaki-Nya,"   mckITAIrya.,
"Dahulu  Isa  AS  dikandung  ibunya  di  dalan  rahim27  seperti

manusia lainnya,  dan mereka sana  sekali tidak mengingkari
hal itu, maka bagaiinana bisa mereka menjadikannya sebagai
tuhan?„

6571.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan   kepada   kani,  + ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kini   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentangfirmanAllahswTtt=JJ3f¢6ify.fe;±±;;:S.c,d€t±
"IItalah  yang  membentuk  ha]!rm  dalain  rahim  sebagaimana

cJ!.kefae#drfo.-Jvj/cI. I" `maknanya  "Allah  SWT  telah  membentuk
Isa di dalan raliim sesuai kehendak-Nya."28

Sementara itu, yang lain berkata:

6572.   Musa bin Hqun menceritakan kepada kani, ia berkata:  Amr
bin  Hammad ,menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Asbath
menceritakan kepada kani dari As-Suddi, dari Abi Malik, dari
Abi Shalih, dari lbnu Abbas, dari Murah AI Hamdani,29 dari
Ibnu Mas'ud, dari beberapa sahabat Nabi SAW, tentang fiman
Allah   'j=.  ££f 2f;€T)1 e  ;£={;£S. tj,tl€t Ji  "Dz.a/ofr ;;¢»g
memberttuk  hanin  dala]'I!i  rahim   sebagalmana   dikehendcki-
Jvycz. " ia berkata,  "Jika spema telah masuk ke dalan rahim,
maka   ia   akan   menetap   di   dalam  jasad   selana,  40   hari,

27     |bnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/590).
28     |bnu Abi Hatim di dalan tafsimya (2/590),
29     Munch bin Syurahil AI Hamdani As-Sakscki Abu lsmail AI Kufi yang terkenal

dengan julukan  Munch  Ath-Tha`ib  dan  Munah  AI  Khair.  Dijuluki  demikian
karena ibadahnya (rchdzi.a ,4J-rchdei.b, 10/4).
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kemudian berubah menjadi  `c7/agch selana 40 hari, kemudian
berubch  menjadi  segumpal  daging  selana  40  hari.  Setelch
terbentuk, Allah SWT mengutus malaikat, kemudian datanglah
malalkat    dengan    tanah   di    antara   dua   jemarinya,    lalu
mencampurkannya     dengan     sekerat     daging,     kemudian
membaurkannya,     lalu    menciptakannya    sesuni    perintah.
Malaikat   kemudian   bertanya,   'Laki-laki   atan   perempuan?
Sengsara   atau   bchagia?   Bagaimana   tentang   rezeki    dan
umunya?  Bagaimana  cara  ia  meninggal?  Musibah-musibah

apa   yang   akan   menimpanya?'   Allah   lalu   berfirman,   dan
malaikat pun menulisnya. Selanjutnya jika jasad itu mati, malka
ia akan dimakamkan di tempat ia berasal."30

6573.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah SWT  Lj?€t±
'.~f±. i:g A,S9€RT\ a, ;±==33;i " Dialah yang membentuk hamu

dalam    rahim    sebagaimana    dikehendahi-Nya,"    "ckn;znyal
"Allah  SWT  Maha  Kuasa dalan  membentuk  hamba-haniba-

Nya  di  dalam  rahim  sesuai  kehendak-Nya;  dia  lelaki  atau

perempuan? Hitain atau merah? Penciptaannya sempuma atau
tidak?„

Penakwilan  rirman  A]]ah:   i€ffa;Lff3 Y€|'JL~{    /TJ.drA
adac tuhan  (yang  berhak  disembah)  melainkan  Dia  Yang  Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyucikan diri-Nya dalan
ayat  ini.  Dialah  Allah  Yang  Maha  Esa  dalam  rwbwbi.yaA,  tidak  ada

3°     Diriwayatkan  pula  yang  serupa  dengannya  oleh  AI  Bukhari  di  dalam  hadits-

hadits yang menjelaskan  tentang para nabi  (3332),  Muslim  di  dalan 4/ gadr
dari lbnu Mas'ud (1 ),  dan As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ Ma#ts#r (2/4).
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yang berhak ` diibadahi selain-Nya. Ayat ini juga merupakan bantahan
bagi  orang  yang  bertutur  kata  "yang' bukan-bukan"  terhadap  Isa,

(seperti  pemyataan  para  utusan  Najran  yang  datang  kepada  Nabi
SAW,  dan  orang-orang  seperti  mereka  berkaitan  dengan  Isa)  dan
orang-   yang   beribadah   kepada   selain   Allah,    atau   menetapkan
rububiyahkepadaselain-Nya.3]

Allah    SWT    kemudian    mengabarkan    sifat-Nya    kepada
malchluk-Nya dan mengabarkan ancanan bagi orang yang beribadah
kepada  selain-Nya  serta  menyekutukan-Nya,  ;i;Lff  ;  ''ya#g Mafoa
Perka!scr. "  Maknanya  adalah,  seseorang  tidak  akan  bisa a,lapas  dari
siksa-Nya dan tidck  akan pemdihthi§a berlindung kepada  siapa pun,
karena Dia Malia Perkasa.

Allah  SWT  lalu  mengabarkan  bahwa4 Dig   ¢g:i  ""a¢a
B]j.adsaricr; " dalam mengatur makhluk-Nya, meniberikan` wdzwr kepada
makhluk-Nya,  .dan  memberikan  hujjah. kepada  makhluk-Nya,  agar
orarig 'yafig cel.cka benar.-benar celcka Sfecard jelas, dan yang bchagia
akanbahagiaseearajelas.                i      4`       {*`

•S.-,,

Makna tersebut sesuai dengan riwayat-riwayat berikut ini :

6574.   Ibnu Humaid menceritakan kei)ada kami, ia berkata:  Salanah
;   menceritakan kepada kami dari  Ibnu Ishaq,  dari  Muhammad

bin  Ja'far  bin  Zubair,  ia berkata:  Allah  SWT  lalu.berfirman
sebagai penyucian atas diri-Nya dan sebagai pemyataan bahwa

:::N¥a¥a¥.:tsg]:ip=y=€;Z;r:¥P,,J;::1:k,an„ds;b,::L„S;ykau::
b;rhai dise;iah) -;el;inka;  Di'a, yang  riaha  Perhasa-lagi
"aha  BIJ.adsa#cl, "  ia  berkata,  "j4/ ..4zz.z  artinya  Dialah  Yang
Maha  Perkasa  dalarn  mengalahkan  orang-orang  yang ,kufur
kepada-Nya  sesuai  kehendak-Nya.  i4/  fJcl*].in  artinya  Dialah

3'     Lihat si.rch karya Ibnu Hisyam (2/32).
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Yang  Maha  Bijaksana  dalan  memberikan  udzur  dan  hujjah
kepadahanba-hanba.Nya...32

6575.   AI   Mutsanna   menceritckan   kepadcku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

::::egritfi¥rmanan:e)?ida#,;i#±b¥2;¥~¥a;T,9d#a-:„aAb„£:
(yang berhak disembah) melainhan Dia, Yang Maha Perkasa
/agz.  A4bha  BI/.adsarm, " ia  berkomentar,  "Dialah  Yang  Mcha
Perkasa dalam siksaan-Nya, dan Dialah Yang Maha Bijaksana
dalan perintch.Nya. w33 =

ff5trisji¢rig£:ca±&.`:a,€±sj.faej;i~€#€f3
<=j.i€~€.i'd,'ffiGgi;;=;'g6de#j6.j{6`KL=j±::

g`::ul'ii;jj.tj6±#@ij?div€;r'Jp~t-;1js.ej.:dy¥ts€~gTj

©tq.€yliJbi-i~i#Jcj6i;;#SJ£-,4>
"Dfalah yang men«"nlcan AI Kitob (AI Q.ir ` an) kepadr

ham«, dj antartt (isi)nya add ayat-ayat yang m«hhamaat,
iou)ah Pohok-Pokok isi AI Q«r ` an dan yang ]din (ayat-ayat)

7ma.tasyahihat. Adrp«7i orang-o7iang yang dazam hafroya
\ ` +¥^--`condong kepadr kesesotan, malta mereha mengik«ti

sebtlgian ayat-ayat yang m«tas)iabihat daripadrnya untok
me7iinha»can fitnah unt«k merLcari-card tal¢wjznya, Padchaz
tidrk nda yang me7igetohai tchwilnya melainhan AIlch, dan

32     Lihat 4n.IV"hal wad/  `U);em karya AI Mawardi (I/368).
33      Lihat.4».IVwha/ w f4/  `Uyw» karya AI Mawardi (1/368).
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orang.orang yang mendrlam ilmwnya berhatci, 'Kcwi
berinan kepadr tryat~oyat yang mt4tasyabihat, sem%anya

itw drri sisi Twha" kami', den tidck drpat mengrmbtl
Peidiaran (daripndanya) itrdain:ken orang-orang yang

berakul."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 7)

Penakwilan   firman   Allah:    £S.\: i£.,.=j=it`&§£ jii~Cjt3i
»e4i3S±'3313±SS'.{'j'Z±2;Z±(I)ialahyangmenTrunkanAIKitab

[L 'Qur`-a;I 'ke;ad: -kamu, qj `autara  iisi]riya  ado ayat-ayat yang-murikamat, itulah pokok-pafok. isi AI Qur`an dan yang lain  [ayat-

ayat] mutasyabif oat)   ,

Abu Ja'far berkata: Lafazh ` €j€j.i &§£ i;i ~G,J€It 3  ''Dz.cz/aft

ya`ng menurunkan AI  Kitab  (AI  Qur`an)  kepada  hamu,"  "cksndnyaL,
"+Sesungg`inya Allah yang tidak sanar bagi-Nya apa-apa yang ada di

langit dan apa-apa yang ada di bumi.  Dialah yang telah menurunkan
AI Kitab kepad`a-Mu." AI Kitab di sini maksudnya adalah AI Qur`an.

Telah   dijelaskan   sebelumnya   mengenai   alasan   AI   Qur`an
dinamakan AI Kitab, sehingga tidak perlu diulang lagi.

Maksud dari lafach ''a)/a/-aycrf '' dalam firman Allah,   =S.`: ';i.,
±;Z±  "Di  antara  (isi)nya  ada  ayat-ayat  yang  muhhamat"  alddrch
ayat-ayat dalan AI Qur` an.

Maksnd dari lafazh "cz/ m«frhama/" dalan firman Allah,     i:.,
±iz:i   »Ei;.K.  "Di  antara  (isi)nya  ada  ayat-ayat  yang  muhhamaat"
adalah   ayat-ayat   yang   kuat   dengan   penjelasan   dan   perincian.
Demikian pula dengan hujjah-hujjah yang telah ditetapkan, sehingga
menjadi  landasan  halal  atau  harannya  sesuatu, janj,i  dan  ancanan,

pahala   dan   siksa,   perintah   dan   larangan,   berita,   perumpanaan,
pelajaran, dan laimya.
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Allah  SWT kemudian menyifati  ayat-ayat m«AAczma/ dengan
Ummw/  Kj/crb.  Maksudnya  ayat-ayat  tersebut  merupakan  pokok  AI

Qur`an,  yang  di  dalamnya terdapat pemahaman  tentang  sendi-sendi
agama,  berbagai  kewajiban,  sanksi,  dan  segala hal  yang dibutuhkan
oleh manusia dari berbagai masalah agana.  Demikian pula berbagai
kewajiban yang berkaitan dengan masalah dunia dan akhirat.

Allah  SWT  menanckannya  Ummzj/  dr./ab  karena  ia  adalah
kebanyakan  isi  AI  Qur`an  dan tempat  berlindung  ahlinya  manckala
membutuhkannya.   Demikianlah  yang  dilakukan  oleh  orang  Arab,
mereka  menamakan  tempat  keinbali  dan  inti  sesuatu  dengan  kata
I/mmzf,  mereka  menamakan  panji  suatu  kaum  dengan  z/mm/,   dan
menamakan   orang   yang   mengatur   berbagai   urusan   daerah   atau
negchnyii dengan kata. Ummul Qaryah a;ton Ummul Bdlad.

Masalah tersebut telah dijelaskan sebelumnya dchgan jelas.

Kata «mm« diungkapkan dalam bentuk m«/czd (tunggal) dan
tidck  diungkapkan  dalam  bentuk  janak,  yalmi   UmmaAc7/ef/  K7./ab,

padahal  sebelumnya  menggunckan  kata  ganti  fi  (kata  ganti  orang
ketiga untuk wanita dalam jumlah banyak), karena semua ayat secara
keseluruhan   merupakan    Umm"/   KJtab,   tidak   satu   per   satunya

;#Pd¥:Ua;aT;::i:::i,¥fat]:rsr=~;?titT:;d;igff3fiTD¥„?e];achA
kami jadihan  (Isa)  pulra  Maryam  beserta  ibunya  suatu  bukli  yang
#}iara. " (Qs. AI Mu'minuun [23]: 50)

Dalam  ayat  ini  Allah   SWT  tidak  menggunakan  kata  cp.i
karena maknanya adalah Allah SWT membuat keduanya menjadi satu
sebagai  tanda  kekuasaan-Nya.  Artinya,  keduanya  mengandung  inti

yang sana, yakni sebagai pelajaran bagi yang lain.

Seandainya   makna   yang   dimaksud   adalch   berita   balwa
masing-masing  darinya  merupckan  pelajaran,  niscaya  ungkapannya
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akan t>erbeda, yakni dengan lafazh I;€;.fr iii3 ij.^+ Jil `=ii+i   "Da# faml.
mekyadikan   puta   Maryam   dan'  ibunya   merapakan   dua   tanda
fefuasaa# jlJJah " Hal itu karena masing-masing memiliki pelajaran,
yakni  Maryan  melahirkan  tanpa  suami,  sementara  putranya  dapat
berbicara ketika masih dalam buaian.

Sebagian  ulama  nahuru  Bashrah  berkata,  "Dikatakan    ii  :;
+\;<).I     tidak  dengan  kalimat  +\S:}°`  ®q;i  :+  karena  diungkapkan

t¥;p:;#e£:ieai:;PLeallt:£rfa:nj:e;::r;8fo,Ji#'j(±ead(alck:

::=:a-t:emn=|;,:i:¥ap:eaqg¥w¥;P3anie:¥i+/(ke±t££¥al:ao¥=:
yang   seinpa  denganmu).   Semua ' ungkapan  tersebut  sama  dengan
perkataanpu':)ij}£S(akutidakbutuhdunkumaitu)."

Sescorang dari Faq' as melantunkan bait syair:
•  'jfai i i#.i L#  # ii ,.61; d, .Lj,a+€

J,rfeJ£J.l=`,,#=`
Lafazh  :)i  maknanya  adalah  '.'menetap",  yang  diungkapkan

dalam bentck `foz.kyaf (cerita atau pemberitahuan), karena sebelumnya
dalam bentuk wiausfr«b, seperti perkataan seseorang ;tol 6st:all :€3}`

(telah    dikumandangkan:    Shalatlah...shalatlah...),    sebab    kaliriat
tersebut sedang mengisahkan un9hapan " Shalatlch. . . shalatlah .... "

Ia pun berkata: Sebagian ulana berkata asalnya adalah  st5 3i

i,   lalu   ha7»zch   dirubch   menjadi   aj»   karena   ®i   dalam   bahasa
®engucapannya)  bisa  dirubah  menjadi  cf.  Adapun  #asfoab  karena
adanya perintah, seperti ucapan Anda A.:} br|;b .

Ini merupakan ungkapan yang sana sekali tidak mengandung
faedah,    karena    semua    s}icrwAid    yang    diungkapkan    -tidak
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diragukan-menunjukkan masuknya kalimat tersebut j, st5 b' dalan

::sbeoAr':g"b':I:eanTin¥e:gA:Lchfims¥.TN;£a¥¥::{8:Se#n:gahd:n;:::
bahwa  ungkapan  tersebut  temasuk  dalam  Az.fayc7f  dari  Dzat  yang
menyatakarmya demikian.

Lafazh J>ij adalch bentuk janak dari ¢J>i.

Para ahli  bahasa berbeda pendapat tentang  alasan  lafazh j>i
tidck bisa dimasuki /a7";i.», ada yang mengatakan bchwa kata tersebut

Faefampfandsifatgan;#=:m#hiqunasTbseyali:ya=i¥:g=+':pe±
karena  kata-kata  tersebut  adalal  si fat.  Ada juga yang  berpendapat
bahwa lafach jf i tidak dimasuki rarrii;fro karena ada tambahan hurufyu
dalam  in"/nd7pr,  dan  sesungguhnya  bentuk janak  sesuai  dengan
bentuk  m%/nd,  sama  dengan  lafach  f lj}  dan  f ljaa!  dalam  bentuk
»chirch  dan  rna 'rz/cz/,  yakni  karena terdapat tambahan  mnd dengan
wow dan Aamzch. Kemudian janck £`j> berbeda dengan jamck cj+i;
lafazh c,+i dalam bentuk mab#7. sama dengan bentuk ml/ndnyt7, jadi
jfl  tanpa  raow7.».  Adapun  bentuk  janck  dari  kata  fl+  dan  £\-a±
menyelisihi bentuk mf/nd, yakni menjadi j} dan Jet. Jedi, karena
perbedaan keduanya dalan bentuk jamck, mcka I. 'rab keduanya pun
berbeda,  dan tatkala  bentuk  keduanya  sana  dalam  bentuk  mef;ad,
maka ketentuannya pun salna dalan bentuk maf/nd-nya.

`  Selanjutnya kata ®u\2=. mengandung arti sama dalam bacaan,

kendati dalam makna yang berbeda-beda, seperti firman Allah SWT,
\1±f±±.*>.\$6``Me;ek;diberibuch-buahanyangserupa."(Qs.AI

Baqarch [2]: 25).

Maknanya  adalah  secara  penglihatan  sama,  tetapi  rasanya
berbeda.   Demikian   pula   yang   difimankan   Allah   SWT   ketika
menceritakan  perihal  bani  Israil:  \:j£   '+=±    jS.i   6L       "Kare»a
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Sesz/#ggztAnya Sapz. I.tr /masz.feJ Samar ba[gr. famz.. "(Qs. AI Baqarah [2]:
70).

Maksudnya sifat-sifatnya sana walaupun jenisnya berbeda.

Jadi,  makna ayat tersebut adalah,  "Sesungguhnya bzat yang
tidak samar bagi-Nya segala perkara yang ada di bumi dan di langit,
Dialch    yang    telah   menurunkan    AI    Qur`an    kepadamu    wahai
Muhammad! Di antara isi AI Qur`an ada yang in"frham lagi jelas, dan
dialah pokok AI Kitab, tiang dan landasan umatmu dalan beragana,
serta rujukanmu dan rujukan mereka dalan hal-hal yang diwajibkan
kepadanu  dan  kepada` mereKat berupa huk`um-hukum  syariat.  Isi  AI

Qur`an lainnya adalal ay t-ayat yang hampir sama bacaannya, tetapi
befoeda-beda maknanya`. ' .' .

Nya,Ja¥¥5a#fibft3tr%dgfd£.::tfj¥D,Tae„n,#rsafr:S;„fi;:a¥:
apatrink;yqn;muhama;,itulahpokok-pokokisiAIQur`andanyang
ldin(ayat=ayat)mutasyabihat."

`

Mereka berbeda pendapat tentang hakikat ayat-ayat mwAhamaf
drmutasyabihan

~     Pertama:   Bapendapat  bahw;  ayat-ayat  in"Ahamaf  adalah

ayat-ayat  yang  diamalkap,  yakni  ayat-ayat  yang  me-#asatt  (yang
menghapus hukum sebelumnya) atau ayat-ayat yang hukumnya tetap.
Adapun    ayat-ayat    m#fclfy¢b7.Ac7/    adalah    ayat-ayat    yang    tidak
dianalkan, yakni ayat-ayat yang di-#asAfe (dihapus hukumnya).

Riwayat yang menjelaskan hal itu diantaranya:

6576.   Ya'qub   bin   Ibrahim   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Hasyim  menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Awwan
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata  dari  seseorang  yang

=eLnfe5#T:±9¥£y:a£::;I.¥„n,:raA;z.:;;gr;e:d¥;„fi,=ry:f
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}/czr!g mziAfamaa/, " ia berkomentar,  "Ayat yang seperti itu ada
dalam tiga ayat berikut ini: surah AI An'aan (6) ayat 151,   ti

;±=j;  ;±=$6  f3£  a  53fi  tj\±S 'K¢r¢fa»/ch,  "Marz./ch
kubacakan apa yang diharamkan atas kanu oleh Tuharmu".

:g3[g~[£#{`£7£3t„£3¢.„29j„;:nn¥:,ti::;fra::t"seert,:„[,#za;
supaya  hamu jangan  menyembah  selain  dia."  hin8gal  alch:ir
ayat.34

6577.   AI Mutsanna menceritakan kapadaku, ia berkata:  Abu Shalih
menceritakan kapada thami, ia behata: Mu'awiych bin Shalih
menceritakan kepada kami dari All bin Abi Thalhah, dari Ibnu
A#¥f';I?nf8iifean&?`¥#D:aTA'y£'g#~#fha6f4~f±f„?a

('Al -Qu;`;n) kepada k;rm. Di a;tar; (isi)nya ado ayah-ayat
yang muhhamat, itulah pohok-pokok isi AI Qur`an," inbckata.
"A/ M«Ahama/ adalah yang mengivapus serta yang menjelaskan

perkara halal  dan haram,  sanksi-sanksi yang ditetapkan-Nya,
kewajiban-kewajiban, dan yang diimani serta dianalkan. "

Ia melanjutkan,  " g{±::  ff5 maksudnya adalch ayat-ayat
yang   di-»asth,   yang   diun9kapkan   peda   awal   dan   akhir,
permisalan   dan   bagian,   serta   yang   diimani   tetapi   tidak
dianalkan.w35

6578'.   Muhammad  bin   Sa'd  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku   menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Pamanku

34     |bnu Abi Hatin di dalam tafsinya (2/592). Atsar ini pun diriwayatkan dari lbnu

Abbas oleh Ibnu Abi Hatim demikian (2/592), ia berkata, "Dari sini  a ir` `}'d Ji

}±;ii *&j i} sampai tiga ayat, dan dari sini :u] .Vi ijlif .Vi 2+., j3]i3 sanpai tiga ayat
setelahnya."

35     As-Suyuthi dalam ,4d-Diirr A/ A4a"tsur (2/4) dan AI Qurthubi dalam i4/ JamJ.' /J.

Ahkam AI Qur`an (41\0).
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menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan
kepadaku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  fiman
Allah SWT €gj'{ ag; i;i  ~€,lit 3  hingga firman-LNya  ff5
£ij£E±,  ia berkata,  "Ayat-ayat  in"fohama/  yang  merupakan
Umm2;/ K!./ab  adalah .#czsz.frfo  (yang menghapus)  yang diyckini

dan   dianalkan.   Sedangkan   m#/as}icrbj¢dr   adalah   a.yat-ayat

yang tidck diana|kan. w36

6579.   Musa menceritalran kepadaku,  ia berkata:  Amr  menceritakan
kepada kani,  ia berkata:  Ashbath menceritakan kepada kami
dari  As-Suddi  dalam  sebuah  berita  yang  dituturkannya,  dari
Abu Malik dan Ab,u Shalih, dari lbnu Abbas dan Munch AI
Handani, dari lbrfe Mas'ud, din beberapa sahabat Nabi SAW,ti£;,:t:fm#Tfas¥p:'-:i£L#.{€¥:J{£~#a
bckata,  "Maksud  dari  ayat meffrAczma/  adalah  ayat-ayat yang
menghapus   dan  dianalkan.   Sedangkan  ayat   m«sfcnyc7bz.Aaf
adalah ayat-ayat yang dihapus. "37

6580.   Bisyr menceritakan kepada kani, Yazid menceritakan kepada
kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritckan   kepada   kani   dari

Q#,rt;ftefngi±¥an&f:]L£,S,¥T#:{g¥e„j„Jrf„:5:`:Z;
kitab  (AI Qur`an) kepada kanu, di antara (isi)nya ada ayat-

ayat  yang  muhkamat,  itulah  pokok-pohok  isi  AI  Qur`an', .[a
berkata,  "Maksud  dari  ayat mwfohamaf adalah ayat-ayat yang
men8hapus dan diamalkan serta menj elaskan perkara halal dan

36     Ibnu Abi Hatim di dalan tafsimya (2/592) dan AI Mawardi di dalam i4n-IVwha/

wa Al 'trfun (\1369).
37     Ibnu Abi Hatin di dalamcafsimya (2/592) dan AI Mawardi di dalan A»-IVzfha/

wa Al 'Uyun (11369).
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haram. Sedangkan ayat mwras}i¢b!.hat adalch ayat yang dihapus
dan tidak dianalkan, nanun wajib diimani."38

6581.   AI  Hasan bin Yahya menceritakan kepada kani,  ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kani, ia berkata:  Ma'mar

F#bfr¥k£;:,d:ak=r]ia¥,3;fa£T:tde:Tm8„:I:mana£::
yang dianalkan. w39

6582`.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   J?'far
menceritakan   kepada   kani   dari   bapalmya,   dari   Ar-Rabi',
t¥fi¥5an##£r€¥Tija¥-`;.Df:jg:L¥eH¥L;#'
Kitab (AI Qur`an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ado ayat-

ayat yang muhkamat,  itulah pohok-pohok isi AI  Qur`an dan
yang  lain   (ayat-ayat)   mutasyabihat,"  ia  bckomenfual,  "Al
mzfAhama/   adalch   yang   menchapus   dan   yang   diamalkan,
sedangkan  cz/  mzffny8bf.ha/  adalah  yang  dihapus  dan  tidak
dianalkan, nanun tetap diimani."40

6583.   AI   Mutsama   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Amr
menceritakan  kepada  kani,  Husyaim  menceritakan  kepada
kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah
S:`JT,i6SS'-i}'f±3;Z±"E;S.\'."Adaayat-ayatyang.muhhamat,`

.   itulah -pokok-pokok  isi  AI  Qur`an,"  ±al bedsa:to  "(ALyatayat)

mfAhamaf  adalah  ayat-ayat
fiman Allah SWT, g4#

yfi: menchapus."  Juga  tentang
"Dan yang lain (ayat-ayat)

38     |bnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/592) dan AI Mawardi di dalam i4n-IVwAaf

wa Al 'Lrfun (\1369).
39     |bnu Abi Hatin di dalam tafsinya (2/592) dan AI Mawardi di dalan .4»-IVz/*a/

wa ,4J 'Uprn (1/369).
4°     |bnu  Abi  Hatim  di  dalam  tafsimya  (2/592)  dan  lbnu  Athiyah  di  dalam  .4/

Muharrir AI Waf iz (\140Z).
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m«fusydd].Aaf,"  ia  berkata,  "Maknanya  adalah  yang  dihapus

(hukumnya), nanun tetap dibaca. "4 I

6584.   Ibnu  Waqi'  menceritckan  kapadcku,  Bapakku  menceritakan

.  kepada kani dari  Salamch bin Nubaith,42 dari Adh-Dhahhck
bin Muzahim, ia berkata, "A/ mwhfac7m maknanya adalah yang
tidak  dihapus,   adapun  mefftrychf.A  maknanya  adalah  yang
dihapus."43

6585.   Ychya  bin  Abi  Thalib  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Yazid     mengabarkan     kepadaku,     ia     berkata:     Juwaibir

=[e]niw:y#¥#a~:¢rfr#£dfach±??#d¥';%gw:;#:
muhhamat,  I   lah  pohok-pokok  isi  AI  Qur`an,"   ial  beha:fa,

:inck£::us):|ugaa¥::tanmg":]famana'A]]aialsalwT,"aj#y¥€
"Dan   yang   lain    (ayat-ayat)    mutasyabihat,"    ia.   berk3Tfa,
"Maksud   dari   ayat   mw/asy¢bl.ha/   adalali   mars"kh   (yang

dihapus).""

6586.   Diriwayatkan   kepadaku  dari   AI   Husain  bin   AI   Faraj,   ia
berkata:  Aku  mendengar  Abu  Mu'adz  berkata:  Ubaid  bin
Sulaiman   mengabarkan   kepada   kani,    ia   berkata:    Aku
mrfeng:i:A,¥-,E:#ay¥,;r„?rq„t:nm¥A8fafim=,rj,:,I;#£%::

pofo*  i.s7.  t4/  gwr`a»,"  ia  berkomentar,  "Maksud  dari  ayat

4]     Ibnu  Abi  Hatim  di  dalam  tafsimya  (2/592)  dan  lbnu  Athiyah  di  dalam  A/

42    3|a:#'#.r#Ka£ZaL!i/4b°:).syarith bin Anas A| Asyja'i Abu Firas A] Kufl, dia
meriwayatkan'   dari    bapaknya,    Adh-Dhahhak,    dan    bapaknya.    AI    Ajuri
meriwayatkan dari Abh Daud, "Dia tsi.gce. Demikian pula lbnu Ma'in, AI Ajali,
dan An-Nasa` i." rchdei`b Af-7Tchdejb (4/158).

43     |bnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/592).
44     |bnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/592).
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Tmu„g„a¥e:::dfiT:=y;t].]aza;#:#p;#wd„±¥#,.:
/a)/a£-aycr/J "zi/as)/ado.faaf, " ia berkomentar, "Maksud dari ayat
mzf/us)/chf.A¢J   adalah   yang   dihapus   dan   tidck   diamalkan,
nanuntetapdiimani.w45

6587.   Ahmad  bin  Hazim  meneeritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu
Nu'aim   menceritakan   skepada   kami,   ia  berkata:   Salamah

X]e]nfe,g#TTifer¥£¥[f|Lfadh;::_#a:;¢t::¥„8A:a;
`    itulah  pohok-pokok ,isi  AI  Qur`an,"  1a berkz\fa, T`Ma]un  darn

E#anm#i±¥#T:¥#,#6¥Dus:::=%g::=n%a=#:)
mef!zay¢bz.haf, " ia berkata, "Makna mzf/rtycrbz.Aa/ adalah yang
dihapus.w46r

Kedua:  Berpendapat bchwa in"ftk{c}ma/ adalah ayat-ayat yang
secara   tegas   menjelaskan   yang   halal   dan   yang   haram,
sedangkap,   xp#/crs)/crbz.Aaf    adalah    ayat    yang    sebagiarmya
menyerupai   yang   lain   secara  makna,   walaupun  lafazhnya

` ~ berbeda.
i

Riwayat yang menjelaskan makna tersebut diantaranya:

6588. . Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  mehceritakan kepada kami dari  Isa,  dari  Ibriu Najih,
dari Mujahid, tentang firman Allah SWT ft£2 £{:£\: £i, "4da
ayat~ayat  yang  muhkamat,"   ial  berka:fa,  "(ALyat)   muhhamat
adalah   ayat   yang   menjelaskan  perkara  halal   dan   haram,
sedangkin  selain  itu  adalah  ayat  mwfaLsy¢b7.Aa/,  seba-giinnya

45     Lihat A| Mawardi di dalan ,4n-IVzfha/ w l4/ 'Lfy"n (1/369).
46     Lihat AI Mawardi di dalam An-JV«haf wa ]4/ 'tryzi» (1/369).
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:eenTk:¥an6y£,£.i?£n=:#;d¥?i:i#fa£+]2,`=
'Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang~orang yang

/I.dab berJ.mow'.  (Qs. AI An'aam [6]:  125)

.:Sjji:;{:£\:jcifj:`j{ji:i:1{;j`5`D¢»ora»g-ora#gyngma„
menerima peturtyuk, Allah menambah peturtyuk kepada mereha
dan  memberihan  balasan  ketakwaannya'. "  (Qs.  Mwhammed

[47]:  17).47

6589.   AI    Mutsanna   menceritckan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
seperti un8kapan tadi.

Ketiga:  Berpendapat bchwa ayat mcfAAcrmat adalah ayat yang
hanya memiliki satu penafsiran, sedangkan ayat mw/as}/adz.ha/
adalah ayat yang memiliki beberapa penafsiran.

RIwayat yang menjelaskan hal itu diantaranya:

6590.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamch
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,   ia
berkata:   Muhammad   bin   Ja'far   bin   Zubair   menceritakan
toE#%-,im%g?Dgia=ahAI:=ngswmTe,nu#£n#,5ifki%af,i,

Qur`an) kepada kamu,  di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang
"w¢hama/, " ia  berkomentar,  "(Ayat)  mctfahama/  adalch  ayat-
ayat yang merupakan hujjah Allah, perlindungan bagi hamba,
dan membantah pertentangan serta kebatilan. Tidak ada orang

yang berusaha merubah apa-apa yang diletakkan di dalamnya."

47     Mujahid di dalam tafsimya oal. 248).
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Adapun tentang firman Allah SWT,  €J{±=:: £f5  ''Da# );¢#g
/cH.#  /cr};crf-ay¢f/  mw/as);clbj.haf,"  ia  berkomentar,   "Maknanya
adalah ayat-ayat yang satu sama lain serupa dalan kebenaran,
hingga  ada  sekelompok  orang  yang berusaha memahaninya
dengan  makna  yang  menyimpang.  Dengannya  Allah  SWT
menguji hanba-Nya sebngaimapa mereka diuji dalan perkara
yang halal dan haram, tidak bisa dipahani kebatilan dan tidck
bisa dialihkan dari kebenaran. "48

Keempat:  Bexpendapat bchwa ayat mzfAham  adalah  ayat  AI

Qur`an  yang  diungkapkan  secara  tegas,  yang  berisi  kisah
unat-uniat dan rasul-rasul  mereka.  Allah , menjelaskan secara
rinci  dan jelas kepada Muhammad beserta umatnya.  Adapun
ayat   mwfcrsycrbj.ft   adalah   ayat   yang   lafazhnya   serupa   dari
berbagai ki;ah yang diungkapkan secara berulang, yaitu sama
lafach beda makna, atau beda I.afazh sana makna' .

Riwayat yang menyatakan makna tersebut diantaranya:

6591.   Yunus    menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan kepada kani, ia berkata:  Ibnu Zaid berkata dan
membacckanfirmanAllahs-WT,cr}££;£'£..'££.\:`:S:i#,~J\

* £ .b'f i  "Alif I?an raa, (in:lap s;dtu..f lt+ab.yang ayat-'dyat-tva   disusun   dengan   rapi   Serta   dijelaskan   secara

terperinci,   yang  diturunhan   dari   sisi   (Allah)   yang   Maha
Bzj.aksa#a /ngz. "arfea rafo%. " (Qs. Huud [11] :  1).

Dia menuturkan kisah Rasulullah  SAW  dalam 24  ayat yang
termasck dalan kategori mcfAhamaf, dan kisah Nuh AS dalan
24    ayat   yang   termasuk   m2fAhamczf   pula,    kemudian   dia

48     As-Suyuthi  di  dalam ,4d-Dw„ ,4/ "a#ts#r (2/4)  dan AI  Qurthubi  di  dalam .4/

Jami' li Ahkam AI Qur`an (41\\).
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membacakan fiman Allah SWT,  dj'L~l=; i;jl g~£i a ±\i;i
"Itu adalah di antara berita-berita penting teritang yang gaib

yang  kami  wakyukan  kepadamu  (Muhammad)."  (Qs.  HITnd
[11]:  49).

Ia kemudian menuturkan firman Allah  SWT,  J¢  J'!3  hingga
ff:Irrnar\=Nya -i±=6 .\!i;ji:fKg "Dan mohonlah'anp;n kepada
rwhanmct. " (Qs. Huud [11]: 90).

Selanjutnya ia menuturkan ayat-ayat yang menjelaskan kisah
Nabi   Shalih,  Ibrahim,  Luth,  dan  Syu'aib.   Ia  berkomentar,
"IhilchpenjelasanfirmanAIlchswT,'€£;£'+t#i'.I:=S:i'."

Adapun untuk ayat mi/ftychf.Aa/, ia menuturkan kisah Musa

pada   banyak   tempat,    itulch   mzi/cnyab7.A,    dan   semuanya
memilikimaknayang,sama,misalnyalafach`€3::riL6dengan

d¥chg¥`±ata¥.a"JELL`denganrfu.trji,danialalu#i>
Ia  kemudian  menuturkan  kisah  Huud  dalani   10  ayat  yang
termasuk  ayat  mzf/¢sycrb7.Aa/,  Shalih  dalam  8  ayat,  Ibrahim
dalam 8 ayat, Luth dalam 8 ayat,  Syu'aib dalam  10 ayat, dan
Musa  dalani  4  ayat.  Semuanya  menceritakan  Nabi  dengan
kaumnya. Jadi, semuanya ada loo ayat dalam surah Huud. Dia
lalu membacakan firman Allah SWT,  ij£Lf tsji{ G~C;i i, jit,`'3
»5£3 »r{Ii {±,  3^S "Itu adalah sebaJ;an 'd;ri-;eri;a-

berita  negeri  (yang telah dibinasakan)  yang  Kami  ceritakan
kepadamu (Muhammad); di antara negeri-negeri itu ada yang
masih kedapatan bekas-bekasnya  dan  ada  (pula)  yang telah
mws#ch " (Qs. Huud [11]:  loo).

Ia berkomentar tentang ayat mw/as)/t}bi.ha/, "Ayat mc/fasytlbi.Aa/
adalah ayat yang dijadikan oleh Allah sebagai cobaan. Seakan-
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clan   Dia   berkata,   `Bagaimana   keadaan   orang   ini   tidck
„49

demikian? Bagaimana keadaan orang ini tidck demikian? '

Kelima:  Beapendapat bchwa yang  dimaksud a}Jaf "%frfamclf
adalah  ayat-ayat yang  maknanya  diketahui  oleh  para ulama,
dan   mereka   pun   memahani   tafsimya.    Sedangkan   ayat
rmwfasy¢bj.¢af adalah ayat-ayat yang tidak bisa diketchui oleh
seorang pun, dan maknanya pun hanya diketchui oleh Allah.
Contoh:  berita  tentang  waktu  kedatangan  lsa  bin  Maryan,
wrfu terbitnya matahari dari Barat, tibanya Hari Kianat, dan
rusaknya dunia.

Mereka    yang    bexpendapat    seperti    itu  -berkata,    "Ayat
"w/usyab!.fear    adalch    huruf-huruf   (yang    tidak    diketahui
maknanya)yangbiasanyaterdapatpadaawalsurch,antaralain

|i,uali,Ji,Ji,dansebagainya.5°Semuahumfituserupadalam
lafazh dan sesuai dengan huruf-huruf HI.SGCIJ J%"aJI.." Orang-
orangYahudipadamasaNabiSAWsangatinginmendapatkan
informasi  t6ntang  unur  Islam  dah pemeluknya,  serta  sangat
ingin mendapatkan kabar tentang akhir umur Muhammad serta
unatnya.  Allah  SWT  lalu  mendustakan  sikap  mereka  dan
mengabarkan  kepada  mereka  bahwa  apa  yang  ada  dibalik
huruf-huruf ini  saja tidak  mereka ketchui,  maka  apalagi  hal
lainnya, yang hanya diketdyui oleh Allah SWT?"

Abu Ja'far berfuta: Pendapat ini diriwayatkan dari Jubair bin
Abdillah  bin   Ri`ab,   dan   ayat   ini   turun   kepadanya.   Kami   telch

49     Kami tidak mendapatkan riwayat ini dari berbagai rujukan yang kami miliki.
50     As-Suyrfui  di  dalam  ,4d-D%rr  A/  Manrgor  (2/4)  dari  lbnu  Abi  Hatim,  dari

MuqatilbinHibban.SertalbnuAbiHatimdidalantafsimya(2/592).
51     Salch  satu  macan  Perhitungan,  untuk  setiap  hunf hijaiyah  ada Oilangan  dari

satu  sampai  seribu  dengan  urutan  secara  khusus.  Lihat  kitab  A/  "%}.am  A/
Wa„.rfo,bab:Aaajadr(I/17).Lihatpulabab:/%marJ(1/141,142).
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menyebutkan  riwayat  tentang  itu  darinya  dan  dari  kalangan  orang

yang  berpendapat  sama  seperti  dirinya,  tentang  penakwilan  firman
AIlch, £, ±± i ¢±±S iN[€>  ±\  "Alif laam miin. Kitab (AI Qur`an)
z.#z. /z.cJcr* ado feragrla# padr#);a. " (Qs. AI Baqarah [2]:  1 -2).

Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  yang  kami  riwayatkan  dari
Jubair bin Abdillch lebih mendekati makna ayat, karena semua ayat

yang  Allah  turunkan  kepada  Rasul-Nya  SAW  merupakan  penjelas
baginya dan umatnya,  serta merupakan petunjuk bagi  selumh  alan,
maka   tidak   mungkin   di   dalanmya   terdapat   sesuatu   yang   tidak
dibut`inkan  oleh mereka,  dan tidck mungkin pula ada  sesuatu yang
mereka butuhkan namun tidak ada jalan untuk memahaminya. Berarti,
semua isinya dibutuhkan oleh makhluk-Nya, walaupun pada sebagian
makna  yang  berkaitan  dengannya  tidak  dibutuhkan  oleh  mereka,
sepertifirmanAllchSWT,#jq:±|\:i<E±Y'¢;`;i.\:ji;j,-¥i;
{{g qS!L~d, ;;:S..)a '];± oe, i:::X.  "Pada-hari ddtangnya ayat dari-iuha#*u', i;iinah-be;wia-n;aat lagi iman seseorang keiada dirinya

sendiri    yang    belum    beriman    sebelum    itu,    atou    dia    foelum)
mengusahahan kebaihan dalam masa imannya. " (Qs. AI Ariaam [6\..
158).

Nabi SAW mengabarkan kepada umatnya bchwa apabila ayat
tersebut  datang  -yang  dikabarkan  oleh  Allah  SWT-  maka tidak
akan  bermanfaat,   kecuali   bagi  orang  yang   sebelumnya  beriman.
Maksud  dari  kata  "ay¢/"  adalch  terbitnya  matahari  dari  Barat,  dan

yang dibutuhkan oleh hamba-Nya terkait hal itu adalah ilmu tentang
waktu  bermanfaatnya  tobat,  tanpa  dibatasi  waktu  dengan  hitungan
tahun, bulan, dan hari.  Allah SWT juga telah menjelaskan hal itu di
dalam AI Qur`an melalui lisan Nabi SAW.

Adapun yang tidak dibutuhkan oleh makhluk-Nya adalah ilmu
tentang  jarak  waktu  antara  turunnya  ayat  tersebut  dengan  waktu
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terjadinya  matahari  yang  terbit  dari  Barat.  Hal  itu  mcmang  sama
sekali tidak bermanfaat, baik berkaitan dengan urusan dunia maupun
akhirat. Itulah ilmu yang hanya diketahui oleh Allah SWT, dan itulah
ayat "ct/as}/clbz.foa/. Itu, pula yang dicari-cari oleh orang Yahudi.

Jadi, umur Muhanmad dan umatnya dari lafazh |i, rfLi, Ji, Ji,
dan yang lainnya, dari berbagai huruf-huruf yang texputus-putus, tidak
akan  pemah  dapat  dipahanii  oleh  mereka,  dan  hanya  Allah  yang
mengetahui maknanya.

Jika ayat in"fus}icrbz.A itu seperti yang kami ungkapkan, maka
selainnya adalah in"frkczm, karena m2fAfom bisa jadi merupakan ayat

yang hanya memiliki satu penafairan dan bisa dipahani hanya dengan
mendengarkan  penjelasannya.  Atau  merupakan  ayat  yang  memiliki
beberapa penafsiran. Makna tersebut bisa dijelaskan oleh Allah SWT
secara   langsung,   atau   dipaparkan   oleh   Rasul-Nya   SAW   kepada
umatnya,  dan  ilmu  tersebut  tidak  akan  lenyap  dari  ulana  umat  ini
berdasarkan alasan yang telah kami jelaskan.

PenakwilanfirmanAI]ah:+±Siltri6£t7/«/qApoAOA-POAOA
isi AI Qur`an)

Abu  Ja'far  berkata:  Kami  telah  menjelaskan  tafsir  makna
lafazh tersebut,  dengan berbagai  dalil yang rienunjukkan kebenaran

pendapat yang kami nyatakan.

Kalangan  ulalna  tafsir  berbeda  pendapat  dalam  menafsirkan
ayat tersebut:

Pertama:Berpendapatbchwa+±S}i!ri;£maksudnyaadalch
ayat-ayat yang menjelaskan berbagai kefardhuan, sanksi, dan hukum-
hukun.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut antara lain:
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6592.   Imran  bin  Musa  AI  Qazzaz52  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata: Abdul Warits bin Sa'id menceritckan kepada kami, ia

%eik;:a;i:S:aa:mbi:£aYbare;:o:::tc:ritte¥t=gkaeypaatdiiksTfi&¥
tJisji,    "Maksudnya   adalah   ayat-ayat   yang   menjelaskan
berbagai  kefardhuan,  sanksi,  dan  yang  merupakan  landasan
agama."53  Ia  lalu  memberikan  contoh,  seperti  lafazh  cJ@.I  ii

(mcksudnya  adalah  Makkah)  ®C.lf   ii  (maksudnya  adalah
Marwa),  Jiji`|:i.I   ii  (maksudn'ya  adalah  orang-orang  yang
menjadi pim'binan dalam perialanan).

Ia lanjut berkata, "Itulah Umme/ mereka."

6593.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahhab
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Zaid  berkata
tentang  firman  Allah  SWT,  +±SLff  ¢ri  a,  dia  berkata,  "Ia
adalah    ayat-ayat   yang   mengandung    seluruh    makna   AI

Qur`an.w54

Kedua:  Bexpendapat bahwa ±Sii ¢ri ;i maksudnya adalah
pembuka surah dalam AI Qur`an.

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6594.   Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ishaq
bin  Suwaid  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Fakhitah,

52     Imran bin Musa bin Hayyan AI Qazzaz adalah Abu Amr A] Bashri. Abu Hatim

berkomentar,     "Dia    shadziq."    An-Nasa`i    berkata,    "Dia    /si.qaA."    Dalam
kesempatan  lain ia berkata,  "Tidak bermasalah."  Ibnu Hibban memasukkannya
ke  dalam  kelompok  orang-orang  yang  tsi.gce.  Ia  wafat  setelah  tahun  240  H.
Silakan Anda lihat dalam 7lchczzib ,4/-ra4dzjb (8/141 ).

53     As-Suyuthi di dalam Ad-Dwrr A/ Wantsz/r (2/4).
54     Lihat pemyataan AI Mawardi di dalam A»-IV„Aaf wa A/ 'U)7ef» (I/370).
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tentang ayat  tJ±Sji  tri  S£  £t£2  &€1:  £i,, ia berkomentar,
"Maksud dari Ummul Kitab adalah pembuka surah, misalnya

+#'i~#j{.I;i:::::?:s=:£ip[:qraranchd:iawwa:£L,i,',55dan

Penakwilan r]rman AIIah:  #€6 j#j:  c2  a.9€{  6`€  "Achrp«»
oranginrang.yang dalam hatinya condong kepada kesesatan." (Qs.
Aa]i 'Imraan [3]: 7).

Abu  Ja'far  berkata:  Maksudnya  adalah  orang-orang  yang
hatinya condong kepada kesesatan dan menyimpang dari kebenaran.

Diungkapkan  dalam  bahasa  Arab  :j*j°l  c¢  -®it  il3  ''S7. rtyha#
me77)/7.mpa»gcJorz.febe#taro»."Katail3adalahka^takerjalarnpau,i`),

aijf  u`uJ:3     tli;J3,  is:}i£3,  dan  6}€3  .  Kalimat  &1  4;lji  maknanya  adalah
Allah  menyimpangkarmya  dari  kebenaran.  Demikian pula ungkapan
dalam   AI   QNI`an   a;S  .a  4  €.3  "Ya  Allah!   Janganlah   Enghau
memalingkan hati hami dari kebenaran. " C£.'fl r.^S'r:. "Setelah Enghau
memberihan peturtyuk kepada hami. " (Qs. Aa.hi '1mraan I:3|.. &).

Riwayat-riwayat yang menj elaskan hal tersebut adarch :
•'t

6595.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan     kepada    ''kani,     ia     berkata:     Ibnu`    Ishaq
menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair;
tentang firman Allah SWT, '€6 dej: j 6.9€i 6'K, Cia berkata,
"Maknanya adalah menyimpang dari petunjuk. " 56

6596.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  Ibnu  Najih,

55     Lihat pemyataan lbnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/593) dan A/ A/wharrJ.r i4/

"     ]¥;y:J.ZA(:;4H°£t)iin daiam tafsimya (2/595).
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:anLManu;:::,alt:ntdTgalfi=:atfn,;fa:awk::a,g#7#j,bchwa
6597.   AI    Mutsanna   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu

Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sama.

6598.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih   menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Mu'awiyah
menceritakan kepadaku, ia berkata, "Mcksudnya adalah orang-
orang yang di dalam hatinya terdapat keraguan."58

6599.   Musa  bin  Harun  menceritahan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr
menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
kepade kami dari  As-Suddi  dalam berita yang dituturkannya
dari Abu Malik dan Abu Shalih, dari lbnu Abbas dan Murrah

;A£F:d:¥=;:d.¥=:b#naufa¥,:&:Lan±:5eg=LF¥:.#Eb,a::awb:
6600.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain

menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  lbnu  Juraij,  dari  Mujahid,  ia  berkata,  "Malma
kata z-zo7.gA adalch keraguan. "

¥:nsuum:y]:::a:=;jiLf]g:i;::asfiY,Tfo'±6fe#j6-j3{'

57     Diriwayatkan oleh A] Bukhari di dalam tafsir AI Qur`an surah Aa]i 'lmraan, dan

As-Suyuthi di dalam Ad-Dtirr .4/ Wantswr (2/5).
58     As-Suyuthi dalam Ad-Dw„ j4/ Wo"tswr (2/5).
59     As-Suyuthi da]am.4d-Dwrr A/ Wonts"r (2/5).
6°     As-Suyuthi dalam 4d-DzmA/ Wa»ts"r (2/5).
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Penakwilan firman A]]ah:  'al, '+=± ( g|;;=; /:n4:¢A¢ 7"crcAa
mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya)

Abu Ja'far berkata: (Tentang firman Allah SWT,   G  6|;;=;
':;f± "Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat

darzpc7cJo#}Jcr "/. Maksudnya adalah ayat yang lafazh-lafazhnya berbeda
dengan  ragam  penafsiran  makna,  agar  mereka  bisa  mewujudkan
kesesatan  mereka  dengan  anggapan-anggapan  batil6]  yang  mereka
anut.  Itulah  usaha  penyesatan  yang  mereka  lakukan  kepada  orang

yang lemah keilmuarmya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6601.   AI Mutsanna menceritckan kepadcku, ia \berkata: Abdullah bin
Shalih  menceritakin  kepada  kani,   ia  Tberkata:   Mu'awiyah
menceritakan  kepadaku` +dari  Ali,  dari  lbnu  Abbas,  tentang
fiman Allah SWT,` 'Ji, 'lpe a 6|;;; :'Mczha mereha que#g7.Azt/i.
sebagian   ayat-ayat   yang   mutasyabihat   daripadqnya,"   .\al
berkata,   "Mereka  membawakan  ayat  yang  m2jAham  kepada
mzf/as)/¢bz.A, dan membawakan yang mzt/ay¢bz.fr kepada yang
mwfofacrm, lalu mereka menipu orang lain dengannya,  sehingga
Allah menyesatkan mereka. "62

6602.   Ibnu     Humaid     menceritakan kepada     kami,   L  Salamah
menceritakan kepada kami dari  Ibnu lshaq,  dari .Muhammad
binJa'farbinZubair,tentangfirmanAllahSWT,'1;±G6|;;=;
'£i.,   "Maha    mereha  -mengikuti €.sebagian    ayat-ayat    yang

6]      Kebatilan  adalah  sesuatu  yang  tidak  benar  ketika  diteliti  kembali.  Demikian

pula   memiliki   arti   sesuatu   yang   sia-sia   dan   yang   tidak   memiliki   hukum.
Menurut istilah ahli fikih,  a/ bo/7./ adalah  "Sesuatu yang tidak sah karena sama
sekali tidak memiliki landasan." Berbeda dengan /arid, yang secara umum sah,
tetapi  ada  sebagian  syarat yang tidak terpenuhi.  Lihat BafAcr/4.  ,4/ "w}.am A/
Wras7th(1/63).

62     |bnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/595) dan As-Suyuthi di dalam Ad-Dwrr A/

"a„ts",(2/148).
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"w/crs);clbl.haf  dcrrj.prdrnya!, "  bahwa  maksudnya  adalah  ayat

yang  dipalingkan  dari  makna  yang  sebenamya,  agar  sesuai
dengan bid'ch yang mereka lakukan,  lalu semuanya dijadikan
hujjahsertasyubhatyangmerekatebarkan."63

6603.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadcku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang fiman Allah
SWT, '==, '::±± C  'bsg± "Maha mereha mengikuti  sebagian
ayat-ayat  yang  mutasyabihat  daripadanya,"  ±al beikatz\,  "1al
adalch pintu yang menyebabkan mereka tersesat  dan celaka,
karena mereka telah mencari-cari penakwilannya. "64

6604.   Musa  bin  Hanm  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Asbath   menceritakan
kepeda kani dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT,  6|;;;
'ZL, '::±± G "Maha mereha mengikuti sebagian ayat-ayat yang

mw/as}/¢bi.faaf  drrjprdrH}i¢, "  ia  berkata,   "Maknanya  adalah
mereka    mengikuti    yang    dihapus    (maHsw*b)    dan    yang
menBhapus (#as!.kfo), lalu berkata, 'Bagaimana dengan ayat ini?
Jika yang ini diamalkan mcka seperti ini jadinya, dan jika yang
itu    diamalkan    maka    demikian.    Apakah    yang    pertama
ditinggalkan,  sementara yang kedua diamalkan? Kenapa ayat
ini   tidak   datang   terlebih   dahulu   sebelum   ayat   pertama
diturunkan?  Kenapa  pada  sebagian  ayat  dinyatakan  bahwa
orang  yang melakukan  analan tertentu harus  masuk neraka,

padahal pada kesempatan lain jika analan tersebut dilakukan
tidck secara pasti menj adikannya masuk neraka?"65

63      Lihat j4s-Si.rch i4#-IvabowJ.ych (3/I I 8).
64     As-Suyuthi   di   dalam   Ad-Dwrr   A/   Wawtswr   (2/148),   dan   ia   menyatakan

sumbemya dari Abdu bin Humaid.
65     |bnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/595, 596).
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Para   ulana  tafsir   berbeda   pendapat   tentang   orang   yang
menjadi objek pertama dari ayat tersebut:

Pertama:   Bexpendapat   bahwa   yang   menjadi   objek   ayat
tersebut adalah utusan kaum Nasrani dari Najran yang datang kepada
Rasulullah   SAW   untuk  mendebat  beliau   SAW,   mereka  berkata,
"Bukankch  engkau mengatakan bahwa Musa adalah Ruh Allah  dan

kalimat-Nya?"   Lalu  dengannya  mereka  mengungkapkan  beberapa

penafsiran yang mengahdung kekrfuran.
Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6605.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia  'berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
mehceritckan  kepada  kami  dari  bapakrtya,  dari  Ar-Rabi',  ia

i   berkata,  "Utusan Nasrani  dari Najran  sengaja datang kepada

Rasulullch   SAW  untuk  `mendebat  beliau,   mereka` berkata,
'Bukankah engkau mengatckan bchwa Musa adalah Ruh Allah

din kalimat-Nya?' Beliau menjawab,  `Bef#/ '. Mereka berkata,
`Ungkapan tersebut sudah cukup bagi kami'.  Akhimya Allah

SWT menurunkan firman-Nya,  C g|;;; "g5 ;#j: i ;.j€}{ 6'E
-9fi}fil '.~fiS\ '2i^, '1:S `Adapun orang-orang yang dalam hatinya

condong kepada kesesatan, maka mereha mengikuti sebagian
ayat-ayat yang mutasyabihat darifadanya untuk menimbulhan

//»aA '.    Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya,  €±'isK. ±f:3 ,if^'+¥ :ie ]f.  'Sesungguhnya misal (p.encjp:a:_n)

Isa  di  sisi  Allah,  adalah  seperti  (penciptaan)  Adam'."  (Qs.
Aali 'Imraan [3]: 59).66

Kedua:  Berpendapat bahwa ayat ini turun kepada Abu Yasir
bin   Akhtab   dan   saudaranya   Huyay   bin   Akhthab,   sertav-kepada

66     |bnu Abi Hatin di dalam tafsinya (2/595, 596).
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sekelompok  orang  yang  mendebat  Rasulullah  SAW  tentang  umur
beliau  dan unat beliau  SAW.67 Mereka hendck mengetahuinya dari
firman  Allah,  Ji   Cul'
fiman-Nya,'g5fe#ja:i:'#y±j;ial:suA#aasd¥::re=#anang
Yahudi yang hatinya berpaling dari kebenaran dan petunjuk. Adapun
'J;£S  (   g|SS  maksudnya  adalah  makna-malma  huruf yang  biasa

terdapat pada awal surah, yang memberikan peluang dengan berbagai

penafsiran.   Dengan  itulah  mereka  melakukan  fitnah.   Riwayat   ini
sebenamya telah kami tuturkan pada awal surch AI Baqarah.

Ketiga:   Bexpendapat  bchwa  maksud   ayat  tersebut   adalah
setiap pelaku bid'ah, yakni perkara agana yang bertentangan dengan
apa yang dibawa Muhammad SAW, dengan berbagai penafsiran yang
mereka simpulkan dari AI Qur` an yang memiliki beberapa penafsiran,

padahal Allah SWT telch menjelaskan maknanya secara pasti, baik di
dalam kitab itu sendiri maupun dalam penjelasan Rasul-Nya.

RIwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6606.   AI Hasan menceritckan kepada kami, ia berkata: Abdurazzaq

Feepna8daabkari:dk=P%da:a:=£:e]natiegrkfi::anM#charsmwe::a:.g{k€i
€-:ji€-€.i'j.,'1=£3C6#'g3fe#j"J4dapw„orang-orang
yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka
mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihal daripadanya
untuk menimbulkan fitnch. "

:£ekr:a:a:t::,¥a:ee:ebkaacab|y=£;'"'€;ai#8#;anjs;:¥i,€£'j:

6]     Uha` Ad-Linrr AI Mantsur (2ls).
68     ,4/   Ha"ri)o;ch   adalah   nana   lain   untuk   kaum   Khawarij.   Mereka   adalah

kelompok yang berkumpul di Haura, yakni di tengah kota Kufch. Itulah tempat
pertama kali mereka berkumpul saat menyelisihi memberontak kepada Ali.
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cku tidak tabu siapa lagi?69 Sungguh, yang terjadi dengan para
sahabat yang ikut dalan perang Badar dan Hudaibiyah (yakni

yang  ikut  dalan  ba7.'c7/  Jtz.ch4/az7  dari  kalangan  Muhajirin  dan
Anshar) dapat menjadi pelajaran bagi orang yang benar-benar
ingin mendapatkan pelajaran, dan bagi mereka yang berp`ikir.

Sesungguhnya     orang-orang     Khawarij     telah     melakukan

pemberontckan, padchal para sahabat Nabi SAW -kala itu-
masih  banyak di  Madinch,  Syam,  dan  Irak,  bahkan  istri-istri
Nabi masih hidup. Namun, demi Allah, tidck seorang pun di
antara  mereka   yang   menjadi   Khawarij,   tidak   pula   ridha
terhadap  mereka,  bahkan mereka senantiasa mengungkapkan
sikap Nabi  SAW yang  selalu mencela mereka.  Para  sahabat
selalu  mencela  mereka  dan  bersikap   sangat  keras  kepada
mereka.

Demi   Allah,   seandainya  kanm   Khawarij   berada   di  jalan

petunjuk,    niscaya    mereka    akan    bersatu.     Akan    tetapi
sebaliknya, n?ereka adalah kelompok sesat dan selalu 'bercerai-
berai. Demikianlah, akhimyaf qk6tika satu perkara'datahg bukan
dali Allah SWT,' Anda akan mendapatkin banyak perbedaan di
dalannya.

Musibah  tersebut telah.ada dalan  kurun  waktu  yang  sangat
lama, maka apakah mereka berhasil dalam satu hari saja?

S2/bAo#a//ch!    Mengapa    para   `-pemimpin    kaum    ini    tidak
menganbil  pelajaran  dari  orang-orang  yang  ada  pada  masa
lanpau?  Seapdainya mereka berada di atas petunjuk, niscaya
Allah  SWT  akan `memberikan  kemenangan  dan  pertolongan
kepada mereka.  Akan tetapi mereka berada di  atas kebatilan,
dan Allah mengingkarinya dan menghancurkannya.

69     A| Qurthubi di dalam A/Jami.'/j.AAham A/ gwr`a# (4/13).
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Begitulah,  setiap kali  mereka keluar pada setiap  masa,  Allah
SWT  menghancurkan  hujjali  mereka,  bahkan  mengucurkan
darch mereka. Jika mereka menyembunyikannya, maka hal itu
akan  menjadi  luka dalam hati  dan  kegelapan  yang  menutupi
hati mereka. Sedangkan jika mereka menanpakkannya, Allah
SWT clan mengucurkan darah mereka.

Demi  Allah,   itu  adalah  agama  yang   sangat  buruk,   maka

jauhilah.     Demi     Allch!     Sesungguhnya     Yahudi     adalah
kebid'ahan,   agama   Nasrani   adalah   kebid'ahan,   Khawarij
adalah kebid'chan, dan Syi'ah adalch kebid'ahan. Allah tidak
menurunkan  keterangan  yang  menetapkannya,  dan  Sunnah
Nabi SAW juga tidck membenarkannya.

6607.   Bisyr menceritakan kepada kani, Yazid menceritakan kepada
kani,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan   kepada   kami   dari

?~;;%ch€i;igt¥ji;]Tff;a,'apj£WcT'6£,i##er:atg-j'tsai':
kaum   mencari-cari   penakwilan,   akhimya   mereka   terkena
fitnch   dan   mengikuti   berbagai   perkara   yang   tidak  jelas,
sehingga mereka celaka dengannya. Demi Allah, para sahabat

yang mengikuti perang Hudaibiyah dan Badar (yakni yang ikut
dalam   bai'at   Ridwan7° .... "   seperti   yang   diriwayatkan   oleh
Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah.

6608.   Muhammad bin Khalid bin Khidasy7' dan Ya'qub bin Ibrahim
menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Isma'il bin Athiyah

70     As-Suyuthi di dalam Ac/-Dw" A/ A/a#tswr (2/152) dan ia menuturkannya sampai

kepada Abdu bin Humaid.
7t      la adalah Muhammad bin Khalid bin Khidasy bin Ajlan AI Mahlaji (maula Abu

Bakar    Adh-Dharir    A]    Bashri)    yang   tinggal    di    Baghdad.    Orang   yang
meriwayatkan   darinya  antara   lain   lbnu   Majah   dan   lbnu   Khuzaimah.   Ibnu
Hibban    menuturkan    di    dalam    kelompok    orangrorang    /sJ.gab,    dan    ia
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menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abdullah bin Abi
Malikah,     dari     Aisyah,     ia    berkata:     Rasulullch     SAW

=m::Cfi¥rmanan::;aan±;I,¥{{3D¥:;L##:{La¥bejjjb:Ga,:€f

ilJJiij a, g£ i-P`, # ,± 'o}'i; i-+`, L!i;
"Jika kalian xpelihat orang-orang yang mendebat tentangnya,

•    makia merehalchyang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini,

mahahati-hatilahterhadapmereha!''R2

6609.   Ibnu  Abdil  A'la  meneeriiakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI
Mu'tamir   bin   Sulaiman73   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Aku mendengar Ayyub meriwayathain dari  Abdullah
bin   Abi   Malikah,   dari   Aisych,   ia   berkata:   Nabi   SAW

=::gbaacatkq¥€ty{l¥B¥~##h¥Gjs.WT. ae'{ 4S I;i  ~€,J€It 3
Aisy`ch  melanjutkan:  Rasulullch  SAW  lalu  bersabda,   "/j.ha
halian  melihat  otang  yang  nendebdt  tentangnya -.-zrfun cia,
bericata,I "Saling berdebat tentangnya"- maha mereha crc7cr/crfo

` yang dinaksud oleh Allah dalam` ayat tersebut, maha berhati-

hatilah harrm terhadap mereha. "
`Mathar    berk;ta    dari    Ayyub,   ,bahwa    beliau    bersabda,

"Janganlah   halian   duduk-drdwi   bersama   mereha,   harena

berkomentar,   "Sapertinya I  ia   meriwayatkan   riwayat   ghar7.b   dari   bapaknya,
wallaha a'lam." Tahdzib At-Tahdzib (91\40).

72     Diriwayatkan pula oleh AI Bukhari di dalam tafsir AI Qur`an surah Aali 'Imraan

dengzm ungfroipain,  "Jika  kalian  melihat  orang-orang yang  mutasyabih,  maha
merehalah yang diungkapkan oleh Allah dalam ayat tersebut, maha hati-hatilah
darj. mereha. " (AI  Bukhari:  4547).  Demikian  pula yang diungkapkan  oleh  As-

73    g#:ift #faMmu4t|:I"trin"s#::+S£' i:;5)Tharkhan, yakni Abu Muharmad AI
Bashri.  Ada yang mengatakan bahwa dia dijuluki  Ath-Thufail.  Dia lahir tahun
100 H dan wafat tahun 187 H. raAdzi.a Af-r4frdrib.
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mereka   adalah   (oranal   yang   Allah   maksud   dalan   ayat
tersebut, maha hati-hatilah halian dari mereha! ".74

6610.   Ibnu  Basysyar menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Abdul
Wahhab   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ayyub
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Malikah, dari Aisyah,
dari Nabi SAW, dengan makna yang sama,

6611.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Abi Malikah,
dari Aisyah, dari Nabi SAW, dengan ungkapan yang serupa.

6612.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   Ibnu   Wahb   mengabarkan
kepada kami, ia berkata: AI Harits mengabarkan kepada kami
dari  Ayyub,  dari  Ibnu  Abi  Malikah,  dari  Aisyah  (istri  Nabi
s&a=F;k£+;ug,,g££¥.Fefb£:{yfn:6{Gs:€:£a
lengkap,   lalu  beliau   SAW  bersabda,   "/I.ha   ha/I.a#   mc/i7!af
orang-orang yang mengikuti perhara yang mutasyabihat  dan
orang-orang yang berdebat tehiangnya, `maha merekalah yang
Allah  maksud  dalam  ayat  tersebut,  maha  janganlah  halian
duduk-dnduk bersama mereha. "'5

6613.   Ibnu    Waqi'    menceritakan    kepada    kami,    Abu    Usanah
menceritakan kepada kami dari  Yazid bin Ibrahim,  dari  Ibnu
Abi    Malikah,    ia   berkata:    Aku    mendengar    Qasim    bin
Muhammad meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: Nabi SAW

74     Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam As-Sw##ch (4598) dan Ad-Darimi di

dalans"Ha#-nya(I/55).
75     As-Suyuthi  dalam  4d-D"rr  A/  Ma#tswr  (2/148)  dan  tidak  mengungkapkan

sunbemya  kecuali  kepada  lbnu  Jarir.  AI  Bukhari  pun  meriwayatkan  hadits
se:rixpa,   dengan   ung)apan,    "Jiha   kalian    melihat   orang   yang   mengikuti
mutasyabih  maka  merekalah yang Allah  maksud  dalam  ayat  ini,  maka  hati-
hatilah kalian dart mereka!" (4l\6S5 den 42]S).
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membacakanayatiniS££j£2&£`:£i,€jsj.{&§£j;i~G,J€I`t3

+±Sjitri,sampaiakhirayat,lalubeliaubersabda,''/i.haha/7.cz»
melihat    orang-orang   yang   mengikuti    mutasyabih,    maka
merehalah yang Allah maksud dalam ayat tersebut, maha hati-
hatilahhalianterhadapmerehaI.".16

6614.   Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, AI Walid bin Muslim
menceritakan  kepada  kami  dari  Hanmad  bin  Salamah,  dari
Abdurrahman   bin   Qasim,   dari   bapalmya,   dari   Aisyah,   ia
berkata:  Rasulullch  SAW  membacakan  firman  Allah  SWT,
'd,';=±S G 6:;;=;, lalu beliau SAW bersabda,  ''J4//aft S7IT /e/aft

memberihan   peringatan   kepada   kalian,   maha   bila   kalian
melihat mereka, kenalilah mereha! "."

6615.   Ali menceritckan kepada kani, AI Walid menceritakan kepada
kani dari Nafi' bin Umar, dari Ibnu Abi Malikah, ia berkata:
Aisych  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Rasulullah  SAW
belsalDda,  "Jika  halian  melihat  mereha  maha  hati-halilgh.I'_'
Beliau lalu membaca`firman Allah SWT,  #g6 ;## j 6.j€I{ 6'E
'ri,    'J=£S   6   6|Sj=i  sementara  yang  mzfAham  tidak  mereka

ketahui.

6616.   Ahmad bin Abdirrahman bin Wahb menceritakan kepadaku, ia
berkata:   Pamanku   mengabarkan   kepada   kami,   ia   berkata:
Syabib bin Sa'id78 mengabarkan kepadaku dari Ruh bin Qasim,

76     B-triwayatkan oleh Muslim dalam Kitab ]4/ //in,
77     |bnu Katsir dalam tafsimya (2/6).
78     Syabib  bin   Sa'id  At-Tamimi  AI   Habhthi   adalah  Abu   Sa'id  AI   Bashri.   Dia

meriwayatkan  dari  Aban  bin  Abi  Ayyasy  dan  Rauh  bin  Qasim.  Ibnu  Madini
berkata,  "Dia  seorang yang  tsJ.gce."  Sementara  itu,  Abu  Zur'ah  berkata,  "Dia
tidak bermasalah." Abu Hatim berkata,  "Dia memiliki tulisan-tulisan Yunus bin
Yazid.   Haditsnya  shalih   dan  tidak  bermasalah."   An-Nasa`i   berkata,   "Tidak
bermasalah."  Ibnu  Hibban  menuturkannya  di  kalangan  orang-orang  ts!.qcrA.  Ia
wafat  di  Bashrah  tahun   186  H,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  AI  Bukhari.
Tahdzib At-Tahdeib (413U]).
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dari  Ibnu Abi  Malikah,  dari Aisyah,  bahwa Rasulullah  SAW

Pee:££]f;¥fay{a¥j;%%a#.i:3'.:L±:fag:#g?f±j;}£

jjj   "Adapun   orang-orang  yang   dalam   hatinya   condong
kepada kesesatan, maka mereha mengikuti sebagian ayat-ayat

yang  mutasyabihat  daripadanya  untuk  menimbulkan  fitnah
untuk   mencari-cari   tckwilnya,   padahal   tidak   ada'  yang
mengetahai takwilnya melainhan Allah dan orang-orang yang
mendalam ilmunya. " Bdian \dru be[saLbda, "Jiha halian melihal
o;ang  yang  mendebat  tentangnya  maka  hati-hatilah  kalian
terhadap mereka, karena merehalah yang Allah maksud dalam
ayat ini. '79

6617.   Muhammad   bin   Abdillah   bin   Abdil   Hakim   menceritakan
kepadaku, ia berkata: Khalid bin. Nazzar menceritakan kepada

:]=Ld¥]]£a§'ivdTa,r;jfa¥{A£Mj:[ifk~¥;€fd;££;Sny:::et::tn?a:
bahwa  makna  kata   \€if3  adalah  membacanya.   Beliau   lalu
belsa;tote,    "Jika    kali;n    melihat    orang    yang    berdebat
tentangnyd    maha`   hati-hatilah,    harena i. merekalah    yang
dimaksud oleh Allah dalam ayat ini.`S°

6618.   Ibnu  Waqi' menceritakan kepada kami, `ia berkata:  Yazid bin
Harun menceritakan kepada kani dari Hanmad bin Salanah,
dari Ibnu Abi Malikah, dari AI Qasim,,dari Aisyah, ,dari Nabi
S#'ft,;A?t#8far£€:;chhi:g¥:'i:'r#.fB¥aufsfA~Cwf{]afu

€ershoda,  "Merehalah  yang  diunghaphan  oleh  Allah  dalam

79     Diriwayatkan oleh AI Bukhari di dalan sAchj.frnya (4/1655, 4273) dan Muslim

di dalam sAaAi.A-nya (4/2053, 2665).
80     |bnu Katsir di dalam tafsinya (2/6).
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ayat   tersebut,   maka   hati-hatilah   jika   kalian   mekyumpai
mereha.IRI

Abu   Ja'far   berkata:   Hal   yang   menunjukkan   pendapat
tersebut adalch zhahir ayat, karena ayat tersebut tunm kepada orang-
orang yang mendebat Nabi  SAW tentang ayat-ayat mw/os);crbi.A,  baik
tentang  Isa,   umur  Nabi,   maupun  umur  umat  ini,  walaupun  ayat
tersebut  lebih  tepat  untuk  orang-orang  yang  mendebat  Nabi  SAW
berkaitan dengan umur beliau dan umatnya, karena firman Allali SWT
'ff^3\>5'fi±,X±'prc9:9"Padahaltida_kadayangmengetahuitakwi!:y.a.

me/a!.#ha#  j4//a#'  mengarah  kepada  pertanyaan  tentang  nasa  Nabi

yang hendck mereka ketchui.  Tentu saja hal  itu merupakan perkara
mw/as}i¢bj.# yang hanya diketchui  oleh Allah  SWT.  Adapun perkara

yang berkaitan dengan lsa, telch dikabarkan oleh Allah SWT kepada
Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Tentu saja yang dimaksud oleh
Allah SWT di dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang tersembunyi,

yakni nasa akhir Nabi dan umat beliau.

Penakwi]an r]rman A]]ah :  ,i:=±j{ €~€.i  /I/»/«* mc»i.mb«/*¢»

fi''nah)
Abu  Ja'far  berkata:  Para  ulama  tafsir  berbeda  pendapat

tentang malma ayat tersebut.

Pertama:    Be]pendapat    bahwa    maknanya    adalah    untuk
merimbulkan kesyirikan.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6619.   Musa bin Harun menceritckan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Hammad   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Asbath
menceritakan  kepada  kani   dari   As-Suddi,   tentang   fiman

8]      Diriwayatkan oleh AI Baihaqi di dalam sw»an (8/200).



Allah   SWT,   ,ire.i     €~€.i
ia     berkata,     "Maknanya
kesyirikan.w82

6620.   AI   Mutsanna   menceritakan
menceritakan   kepada   kami,
menceritakan  kepada  kani
tentang fiman Allah SWT,

TzrfstrAth-T7rfuri

"Untuk   menimbulkan   fitnah,"

adalah     hendak     menimbulkan

kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

dari   bapaknya, ,  dari   Ar-Rabi',
-Si;fi)  '5f :S) "Untuk menimbulhan

¢/#ch," bahwa maknanya adalah kesyirikan. 83

Kedua:  Belpendapat bahwh maknanya  adalah  menimbulkan
syubhat.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah :

6621`.   Muhanimad bin Amr menceritakan kepedaku,-ia berkata:  Abu
Ashim  mtnceritakan ` kepada  kani  dari  I\sa,  dari  Ibnu  Abi
Najih,  dari  Mujahid,  tentang  firmfu-!Allah  SWT,  ,a:£±§t  £~€.i

''      "Ofvi/2fk  meriz:moat/hair /rnaA;"  ia  bckata; "h4aknanya  adalch

segala   bentuk   s)/e¢b#c#   yang   denganhya   mereka   menjadi
-    Celcka.n84

6622.   AI    Mutsanna    inenceritakan    kepadcku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifch   inenceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang  fiman Allah  SWT,  ,i:=;ji £~€.i  "U»/"A mc#z.mb«/ha»

#ean":Lby¥::rekma¥e:;::i ::::,8s'Syubhat'   Ia  berkata,

Ibnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/596).
Ibid.
As-Suyuthi di dalan i4d-Dqrr .4/ Wa»tsqr (2/5).
Diriwayatkan pula oleh AI Bukhari di dalam tafsir surah Aali 'lmraan ayat 1.
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6623.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij,  dari  Mujahid,  tentang  firman
AIlaln  SWT,   g±ijfi\    '.~Sgi`   "Untuk  menimbulhan  f itnah,"   ±al
berkata, "Maknanya adalch segala bentuk syubhat. "

Ia    lanjut    berkomentar,    `Sp/!jbfta/    adalah    sesuatu    yang
menjadikan mereka ce|aka. " 86

6624.   Ibnu Huinaid menceritckan kepada kami, ia berkata:  Salanch
menceritakan kepada kani dari lbnu Ishaq, dari Muhanmad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT,  ,i:=jji £~€.i
"U»/zfk    me»7.mb«/fan   //nch,"    bchwa    maknanya    adalah

kerancuan.87

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling kuat di antara dua

pendapat tersebut adalah yang menyatakan bahwa maknanya adalah
menimbulkan syubhat dan kerancuan.

Jadi,    makna    ayat    tersebut    adalah,    "Orang-orang    yang
menyimpang dari kebenaran akan selalu mencari-cari ayat yang tidak

jelas   lafazhnya   dengan   berbagai   penakwilan   ~yang   maknanya
bertentangan-.   Hal  itu  mereka  lakukan  untuk  mengacaukan  diri
sendiri dan orang lain. Mereka lalu menjadikannya sebagai hujjah atas
kebatilan  yang  dipegangnya,  bukan  kebenaran  yang  Allah jelaskan
dengan ayat-ayat mw#kcrma/ dalam AI Qur` an.

Abu  Ja'far berkata:  Pada dasamya ayat tersebut  ditujukan
kepada orang-orang yang telah kami sebutkan, yakni kaum musyrik,
hanya  saja  makna yang  terkandung  di  dalannya  berlaku  pula  bagi
kalangan  ahli  bid'ah  yang  melakukan  hal-hal  baru  dalam  agama,

86     Mujahid di dalam tafsimya (hal. 249).
87     |bnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/597) dan AI Mawardi di dalam ,4»-IV«*a/

wa AJ  `Uywn (I/370).
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dengan     menakwilkan     sebagian     ayat     mw/crs);crbi.¢cr/,     kemudian
menggunakannya    sebagai    senjata    untuk    mendebat    ahlul    haq,
sementara    ayat-ayat    yang   jelas    (ayat-ayat    mwfefacr"crr)    mereka
tinggalkan.

Semua  itu  dilakukan  untuk  memberikan  kerancuan  kepada
kaum mukmin yang berdiri di atas kebenaran, dengan tujuan mencari-
cari penakwilan ayat yang mw/cnycrbi.fo.  Mereka berasal dari kalangan
apa  saja,  baik  dari  kelompok Nashrani,  Yahudi,  Majusi,  Saba`iyah,
Khawarij,  Qadariyah,  maupun  Jahmiych.88  Hal  itu  serupa  dengan
sa;todaL   Nahiihii    SA;W,    "Jiha    halian    melihat    orang-orang    yang
mendebatnya,  maha merehalah yang diunghapkan oleh Allah dalam
ayat ini, maha hati-hatilah terhadap mereka! `$9

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut' adalah:

6625.   Yunus      menceritakan      kepadaku,      ia     berkata:      Sufyan
mengabarkan  kepada  kami  dari  Ma'mar,  dari  Ibrfu'[Thawus,
dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas  -ketika  itu"dikatinan  di
hadapan kaum Khayarij  dan apa-apa ` yang mereka le`mparkan
di sisi AI Qur`an-, ia berkata, "Mereka beriman dengin yang
mw7!kcm, tetapi mereka celaka di sisi yang in"/crs)/crbz.fo!"  Ibnu

88     Saba`iyah  adalah  para  pengikut  Abdullah  bin  Saba`,  dia  berkata  kepada  Ali,
"Engkau benar-benar tuhan." All lali mengisolirkannya ke Madain.

Ibnu  Saba  berkata,  "Ali  tidak  mati  dan  tidak  dibunuh,  Ibnu  Muljam  hanya
membunuh syetan yang berbentuk Ali, sementara Ali ada di awan.  Petir adalah
suaranya dan kilat adalal cahaya cambuknya.  Sungguh, dia akan turun ke 'bumi
lalu  memenuhinya  dengan  keadilan.  0leh  karena  itu,  bila  ada  petir  mereka
berkata, " Wcr 'a/ai.*asso/am wahai Amir Mukminin." (.4/-rc7'rz/a/:  155). ,
AI  Qadariyyah  adalah  kelompok  yang  mengingkari  ketentuan  Allah.  Mereka
mengatakan   bahwa  manusia  menciptakan  perbuatannya  sendiri   (,4/-Ta'r7/a/:
222).
AI Jahamiyyah adalah kelompok Murji'ah yang menisbatkan diri kepada Jahm
bin Shaft/an. Lihat khab Ar-Ta'rz/a/ karya AI Jurjan.i (.4/~rc7'r7/a/:  113).

89     Te|ah diungkapkan takhrijnya.
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AbbaslalumembacakanfimanAllahswT,Y€!r'j#Ep,i:-;1J¥.6j
'di dan seterusnya.90

Abu Ja'far berkata:  Alasan kami menyatckan bahwa itulah

pendapat yang paling kuat tentang penafsiran firman Allah SWT,  £~€.i
a:£;j.i,  adalah karena ayat tersebut turn kepada kaum musyrik,  lalu
mereka   mencari-cari   penckwilan   ayat   mw/crs};adz.A   dengan   tujuan
memberikan kerancuan kepada kaum muslim,  lalu mereka berhujjah
dengannya  untuk  menghalangi  kaum  muslim  dari  kebenaran.  0leh
karena itu, tidck tepat jika kita pahami ayat tersebut dengan ungkapan
""»/2fk mc#z.mb«/ha» kes}.I.rz.haw", karena mereka sendiri saat itu sudah

dalan keadaan musyrik.

Penakwi]an r]rman Allah:  .,+¥i: €~¢;fj  /I/»/«* mc»cori.rfarf.
takwilnya)

Abu  Ja'far  berkata:  Para  ulama-  tafsir  berbeda  pendapat
tentang makna kata ''/ch4;i./" dalam ayat tersebut:

Pertama: Belpendapat bahwa maksudnya adalal] batas waktu

yang  ingin  diketahui  oleh  orang-orang  Yahudi,  yakni  umur  Nabi
Muhammad   SAW   dan  umatnya.   Mereka  mencari-carinya  dengan
menghitung  huruf-huruf  texputus  yang  terdapat  pada  awal   surah,
seperti Ji  .+i  .u4Li .|i.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalch:

6626:   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih  menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Mu'awiyah
menceritckan  kepadcku  dari  Ali,  dari  lbnu  Abbas,  tentang
firman Allah SWT, 'fii Y<; r'Jfpj:- ;i+. 6j ''Pnd" /..da* ado
yang    mengetahui     takwilnya     melainkan    Allah,"    balNIaL

90     Lihat AH-IVwha/ wad/  `U);im karya AI Mawardi (1/370).
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maknanya adalah tidck ada yang mengetchui tentang tibanya
Hari Kianat kecuali Allah SWT.9'

Kedua:   Berpendapat   bahwa   makna   ayat   tersebut   adalah

penakwilan AI Qur` an berkaitan dengan #askA dan mc7»szf*fo.

Mereka   yang   berpendapat   seperti   ini   berkata,   "Keinginan
mereka  adalah  mengetahui  ayat  yang  me-#asAfa  -yakni  .ayat  yang
dijadikan landasan oleh pemeluk Islam- sebelum ayat tersebut tiba,
lalu dia melckukan penghapusap hukum sebelum waktunya. "

Riwayat-ri`wayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6627.   Musa menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr  menceritakan
kepada  kami,  ia` berkafa:  Asbath  menceritckan  kepada  kami
dari As-Suddi, tentang firmari Allah SWT,  <,dy?t~ £~€fj  "U»f2/A
me»car7.-carl.   /c7twz./nycz,"   bahwa   maknanya   adalch   mereka
hendck  mengetahui  takwilan  AI  Qur`an'  -yakni  akhir  Al

9&#`ans;¥£ibdear\h#ia##daswy=nbged##=taTh'#[a#n`;6a
"e/4j.#fro#  j4J/a¢, "   ia   menyatckan   bahwa   yang   dimcksud
dengan  takwilan  adalah  akhir  AI  Qur`an  itu  sendiri,  yakni
kapan   ayat    yang    menghapus    itu    tiba    hingga    akimya
menghapus ayat yang lain?w92

Ketiga:    Berpendapat    bchwa    maknanya    adalah    mencari

penakwilan  ayat-ayat  mzfJcrsyc7bz.fr  -karena  ayat  ter§.ebut  memiliki
beragan   penakwilan-.   Mereka   melakukan   hal   itu   berdasarkan
keraguan yang ada di dalam hati dan kesesatan yang mereka anut."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

9'     |bnu Abi Hatim di dalam tafsimya(2/597).
92     |bnu Abi Hatim di dalam tafsimya (2/598).
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6628.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritckan kepada kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dari  Muhammad
bin  Ja'far  bin  Zubair,93  tentang  firman  Allah  SWT,     €~€#
•,g±=±k  "Untuk  mencari-cari  takwilnya,"  ±a beckaifa,  "Hal  Lfu

mereka  lakukan  berdasarkan  kesesatan  yang   mereka  anut
dalan  ungkapan  mereka  dii  (kami  menciptakan)  dan  \£;:ai
(kami memutuskan). M94

Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  yang  dinyatakan  oleh  Ibnu
Abbas  tentang  makna  firman  Allah  SWT,   .,+?ts    €~¢as   ''U»/2JA
me»carJ.-car7. /ah4;i./ny«, " yaitu ayat mw/asy¢b7.A yang dicari-cari  oleh
satu   kaum,    ia   berkata,    "Maknanya   adalch   mengetahui   waktu
datangnya  Hari  Kiamat."  -Ini juga  riwayat  yang  kami  ungkapkan
dari As-Suddi, dengan redaksi: ingin mengetahui sesuatu sebelum tiba
waktunya-.  Pendapat ini  lebih kuat,  walaupun teckadang As-Suddi

pada kesempatan lain lalai karena mengungkapkannya dengan makna
yang terbatas, yakni satu kaum yang mencari wcktu datangnya ayat
yang me-nasath sebel`rm tiba waktunya.

Mereka  ingin  mengetchui   sesuatu  sebelum  tiba  wcktunya,

padahal  hal  itu adalah perkara gaib bagi  mereka dan yang lain,  lalu
semun  itu -dinyatakan  sebagai  ayat  m«/anyabi.A.  Pendapat  ini  kami
nyatakan   sebagai   pendapat   yang   paling   kuat   dalam   menafsirkan
ffmrr\ar\AI\ahSWT,-,dyzfe'.~f=±S16"Untukmencari-caritakwilnya."

93     1a  ada]ah  Muhammad  bin  Ja'far  bin  Zubair  bin  AI  Awwam  AI  Madani.  Ia

ineriwayatkan    dari    pamannya,    Abdul]ah,    tetapi    beliau    tidak    langsung
mendengar   darinya.    Beliau   juga   meriwayatkan   dari   Urwah,   dari   putra
pamannya, Ibad bin Abdillah, dan dari Abdullah bin Abdullch bin Amr.
Ibnu  Sa'd  berkata,  "Ia  orang  yang  alim  dan  memiliki  beberapa  hadits  yang
diriwayatkannya."
AI  Bukhari  berkata,  "Zuhair  berkata  kepadaku  dari  Ya'qub  bin  lbrahim,  dari
bapaknya, dari lbnu lshaq, dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, ia berkata, 'Ia
temasuk ulama fikih Madinah dan ahli AI Qur`an. Ia wafat antara tahun  Ilo H-
sampati \20 H. Tahdeib At-Tahdzib (9193).

94     Lihat ,4s-Si.raA A#-JV¢bowi.ych karya Ibnu Hisyam (3/118).
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Landasan  pilihan  tersebut adalah  dalil-dalil  yang telah  kani
ungkapkan   sebelumnya,   yakni   berita   dari   Allah   SWT   bahwa

penakwilan   tersebut   tidak   ada   yang   mengetahui   kecuali   Allah,
sementara makna lafazh \£;:a5 telch diketahui oleh orang-orang bodoh
dari kaum musyrik sekalipun, apalagi oleh ahli iman dan mendalam
keilmuannya.

Penakwilan r]rman Allah:  j 6±S{j :fit Y€! r'<-?,t- ;L¥. (i
S,6#-ti,*.8L,ch>€1X'.'oSS.}S(Palihalriidakaday'angine;getahui
takwilnya   melainkan   ALllah,   dan.   orangprang   yang   mendalQ[m
ilmunya    berkata,     "Kanvi    b`eriman    kepada    ayat-otyat    yang
mutasyabihat, semuattya itu dari sisi Tuhan kamL").

Abu Ja'far  berkata:  Makna  ayat tersebut  adalah tidalc  ada

yang mengetahui  waktu  datangnya Kianat dan tidak  ada yang tahu
akhir  umur  Muhammad  serta umatnya,  kec.uali  Allah  SWT.  Orang-
orang   yang   ingin   mengetahui   hal   itu   dari   ilmu   perbintangan,

perdukunan, dan perhitungah, tetap tidak clan dapat mengetahuinya.

Sementara itu, orang-orang yang mendalan ilmunya, berkata,
"Kami beriman kepada hal itu, dan semuanya datang dari sisi Tuhan

kami." Mereka tidak mengetdyui hal itu, hanya saja mereka memiliki
kelebihan dari yang lain, yakni menyadari balwa Allah SWT Maha
Mengetahui hal itu.

Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  tafsir  ayat  tersebut,
diantaranya,   apakah  kata  6:±~IJl   di-;ffea/-kan  kepada  lafazh  &1.
Artinya  mereka juga mengetah'ui  makna  ayat-ayat  mwfcrs};¢bz.fo,  atau
kata tersebut  adalch  kalimat baru,  artinya  ungkapan  tersebut  hanya
merupakan  berita,  bahwa  mereka  berkata,  `Kani  beriman  kepada
ayat-ayat  mzf/as)Ac7bz.A,  dan kami  membenarkan  sesungguhnya hal  itu
hanya diketahui oleh Allah SWT?
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Pertama:   Beapendapat  bahwa  maknanya  adalah  tidak  ada

yang mengetahui tafsir ayat mwfas);abi.fa kecuali Allah SWT. Adapun
orang-orang    yang    mendalam    ilmunya    hanya    berkata,    "Kani
mengimani yang m«/as)/crbz.A dan mzfAham, dan seluruhnya datang dari
Allah SWT."

RIwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6629.   Mulanmad  bin  Abdillah  bin  Abdil   Hakan  menceritakan
i    kepada  kami,  ia  berkata:  Khalid  bin  Nizar95  menceritakan
`'    kepada kami  dari Nafi',  dari  Ibnu Abi  Malikch,  dari  Aisyah,

tentang firman Allah SWT,  .,A> \£:I: 6ji; jj.i j 6jE3i@ij "Din
orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman
feprJda a);cr/-crycrf );¢#g mw/us}J¢bi.„a/',"  ia berkata,  "Di  antara
kedalaman  ilmu  mereka  adalch  keimanan  mereka  terhadap
ayat-ayat   m%fasysbz.A   dan   m2jAham,   padahal   mereka  tidak
mengetchultafsiranya...96

6630.   AI  Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari lbnu Thawus, dari bapaknya,
ia berkata:  Ibnu Abbas berkata,  "Tidck ada yang mengetahui
tckwilnya  kecuali  Allah,  dan  orang-orang  yang  mendalam
ilmunyaberkata,`Kamiberimankepadanya'."97

6631.   Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahhab
.  +   mengabarkan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Zinad

95     Khalid  bin Ni2ar bin  AI  Mughirah  bin  Salim  AI  Gasani  (maula AI  Aili).  Ibnu

Hibban  mengungkapkannya  pada   golongan   orang-orang   tsl.qah   lbnu   Sa'd
berkata, "Ia wafat tchun 222 H." rchdzjb Af-raAdzi.a (3/123).

96     As-Suyuthi dalam ,4d-Dw„ ,4/ M4#ts„r (2/6) dan AI Qurthubi dalam i4/ J¢mJ.' /J.

Ahham AI Qur`an (4/\6).
97     Abdurrazzaq di dalam tafsimya (I/384).
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mengabarkan   kepadaku,   ia   berkata:   Hisyan   bin   Urwah98
bj;.;a::6B£#u¥{e:f;:,cpaa:;oT,fd,;#asdy;;„;,i:,5-ng¥.frtj

takwilnya melainhan Allah. dan orang-orang yang mendalam
i./mwnya."   Ia   lalu   berkata,   "Orang-orang   yang   mendalam
ilmunya   tidak   mengetahui    takwilannya,    namun   mereka
berkata,  'Kami  beriman  kepadanya,  dan  semuanya  dari  sisi
Tuhankami9.il99

6632.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia` be`rkata:  Yahya
bin Wadih menceritakan kepada kini, ia beikata: -Ubaidillali

::c:riAffi:§e#£#;dfjfii5N#k¥€;[rfr;€±'#:6:
"Padehal  tidak  ado  yang  mengetahai  tdkwilrrya  melalnkan

Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya,  " ia bck:ate,

::i:e±:ta;ekfu[:¥;,g¥jn#;J±iiu¥.;eG:;:ri::u;t:¥.i:%¥a}i!
apayangmerekakatakan(dalamayattersebut)."loo

6633.   AI  Mutsanna  menceritakap  kapada  kani,  ia  berkata:   Ibnu
Dukkain  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Amr  bin
Utsman bin Abdillch bin Mauhab menceritakah kepada kani,
ia  berkata:  Aku  m`endengar  Umar  bin  Abdul  Aziz  berkata,
tentang fiman Allah SWT, jj.I e 6isfj "Da# oraJcg-oraHg
ytng me#da/am z./mw#}i¢ berhafcr, " ia berkomentar, "Keilmuan

98     Hisyam bin Urwah  bin Zubir bin Awwam  AI  Asadi  Abu  Mupdzir.  Ada yang

mengatakan bahwa Abu Abdillah melihat lbnu Umar mengusap kepalanya dan
mendoakan   untuknya.   Dia   juga   melihat   Jubair   dan   Anas.   Ibnu   Hibban
mengungkapkannya  di  jajaran  orang-orang  /sJ.qch,  dan  ia  berkata,  "Ia  orang

co   X*#?ad:aiaaTfa*'dT##r'.2,A#:,hsz,J{2(/]6;`49-5 1 ).
loo     lbid.
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orang-orang  yang  mendalan  ilmunya  hanya  sampai  kepada
ungkapan,  'Kami  semun  beriman  kepadanya,  dan  semuanya
berasal dari sisi Tuhan kami'."lot

6634.   Yunus     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     Asyhab

;;nf,abg{an¥€;ke,:£j,a.k#.d£¥p¥a££;fat:?ti:ga:'n:d:;:[„chg
mengetahai     takwilnya     melainhan     Allah,"     .ra    bedsatfro

¥£:dian6~L,A¥&me€£8:,¥ali,:ke6¥¥+££Fd::N#@8e:ja:
orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, "Kami beriman
kepada  ayat-ayat  yang mutasyabihat,  semuanya  itu dart  sisi
r«Aa» famz. ". ' Jadi, maknanya adalah mereka tidak mengetahui

penckwilanya."

Kedua: Berpendapat bchwa rna)manya adalah, tidak ada yang
mengetahui penckwilannya kecuali Allah SWT dan orang-orang yang
mendalam keilmuannya. Walaapun demikian, mereka berkata, "Kami
beriman kepadanya dan semuanya datang dari Tuhan kani."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6635.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan kepada kami  dari  lsa,  dari  Ibnu Najih,
dari  Mujahid,  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata,  "Aku  termasuk
orangyangmengetahuipenakwilannya."'°2

6636.   Muhanmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada kani  dari  lsa,  dari  Ibnu Najih,
dari Mujahid, tentang fiman Allah SWT, jj.t j 6jE#Sij "Dan

'°'   As-Suyuthi di dalam Ad-Jha„ j4/ Martsur (2/151), dan beliau tidak menuturkan

sumbemya kecuali kepada lbnu Jarir.
!°2   As-Suyuthi di dalan Ad-D#" ,4/ Mawts#r (2/7).
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orang-orang    yang    mendalam    ilmunya,"    balHNIal   meleka
mengetahui        penakwilannya        dan        berkata,        "Aku
mengimaninya.MLo3

6637.   Al  I Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kani dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
ia    berkata,    "Orang-orang    yang    mendalan   <keilmuannya
mengetahui   penakwilannya   dan   mereka   berkata,    tKani
berimankepedanya'."L04

6638.   Ammar  bin  Hasan  menceritakan kepadaku,  ia' berkata:  Ibnu
Abi Ja'far menceritakin kepada 'kami dari bapakdya, dari Ar-
Rabi', tentang fiman Allah SWT, jj.i i-'6jEt#S{j "Dcz# or`ang-
ora#g yd#g me#drrfu z.Jmw#)/¢, " bahwa niereka adalah orang-
oring yang mengetahui  penakwilanhya,  dan mereka berkata,
"Kaniberimankepadanya."]°5

6639.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kani dari  lbnu  I§haq,  dari  Muhanmad
bin Ja'far bin Zubair,  tentang firmah Allan SWT;    ;L¥.  6j
T'tife   "Padahal   tidak  ada  yang   mengetahai   takwilnya,"

bahwa  maknanya  adalah  tidak  ada  yang  mengetahui  takwil
sesuatu yang AIlah kehendaki kecuali Allah sendiri, demikian

pula   orang-orang   yang   mendalam.'  keilmuannya,   mereka
berkata,  "Kami beriman kepadanya dan semuanya bersumber
dari Tuhan kami." loo Jadi, bagaimana bisa berbeda, padahal ia
adalah perkataan yang  satu dan bersumber  dari  Tuhan  yang
satu?  Kemudian  mereka  memahami  penckwilan  m«/cnyabJ.A

Mujaliid di dalam tafsimya oat. 249).    ,
As-Suyuthi di dalanl Ad-D&.rr .4/ A/a»rsor (2/7).
Ibid.
Ibnu Katsir di dalam tafsinya (2/14).
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kepada apa yang mereka ketahui, yakni makna yang m„Aham

yang hanya memiliki  satu penafsiran.  Makna tersebut  selaras
dengan ungkapan AI  Qur`an,  sebagian darinya membenarkan

yang  lain,  hujjahnya  menjadi  terwujud,  udzumya  menjadi
nampak,   kebatilannya   lenyap,   dan   kekufurannya   menjadi
hancur."

Abu  Ja'far  berkata:  Kelompok  yang  menyatakan  pendapat
pertama   -yakni    yang    mengatakan    bahwa   orang-orang    yang
mendalam  ilmunya tidck mengetahui takwilannya- berkata,  "Allah
hanya    mengabarkan    tentang    keimanan    mereka    dan    mereka
membenarkan bahwa hal itu memang datang dari Allah SWT. Mereka
berkata,   'Lafach   6|i#@fj   berkedudukan   ra/er'  sebagai   in"bJada'
berdasarkan   pendapat   ulama-ulana   Bashrah.   Adapun   khabamya
adalah lafazh  -,..a  \£:I:  :L±'iig. Menurut sebagian ulana Kufah, lafazh
tersebut  di-ra/q'-kan  dengan  dhamz.r  (kata  ganti)  yang  eta  dalam
lafazh  :al'rfe',  sementara  yang  lain  menyatakan  di-rayz7-kan  dengan

junlah Ahabar, ychi larch 6jL±'."
Kelompok  kedua  -yakni  yang  mengatakan  bahwa  orang-

orang  yang  mendalam  ilmunya  mengetahui  takwilan  m2j/as);¢bj.A-
berkata, "Lafazh ejjLIJl di-afha/-kan kepada lafazh (&1). Artinya kata
tersebut di-ra/q '-kan, karena ia berkedudukan sebagai a/Aa/

Abu  Ja'far  berkata:  Menurut  kami  pendapat  yang  benar
adalch yang mengatakan bchwa lafazh ®j*~ljll di-rcr/t7 '-kan, karena ia
berkedudukan  sebagai  m2jbfczdr',  berdasarkan  dalil  yang  telch  kani
ungkapkan     sebelumnya,     yakni     sesungguhnya     mereka     tidak
mengetahui takwilan ayat yang diungkapkan oleh Allah SWT, terlebih
dengan adanya qira`at Ubay rrty.I j 6j±rl}l 'Jjiz3 "Seme»/era ora#g-
orang yang mendalam ilmunya berhata, " dan yang \ainnyal yang telah
kami ungkapkan, bchwa Ibnu Abbas pemch membacanya
Demikian  pula  berdasarkan  qira`at  Ibnu  Mas'ud  dbl  1£G



TzfirJth.T~
'®jri  r}±\  a, '®±:I+I)  "Pehakwilannya  hanya  ada  di  sisi  Allah,

semen;draor'ang-o;angyangmendalamilmunyab.erkata.''r©7

Selanjutnya kata ''/¢fu4;I./" dalani bchasa Arab berarti tafsir dan
rujukan. Sebagian perawi inelantunkan bait syair i4 's}Ja:

\==€j +thi 9¥:? ]3L€   #   qi ]3€i: a-`g~ ¢i uk
``\Akhir  dari  cintanya  bagdikan  aktr  cinta  aink unta  yang

baru lahir lalu berkembang sehingga ia meriif adi indrk. "]f '8

Asal  kata  ]3€  adalah  li;  j'i  ;;;JI   I+   "S'es"df"-femba#

Ee=gd=%,a±o,i,;#%wiT:f3fkfa.#givb?ga%fndyea:,ke?aenso,=:
lebih utama @agimu) dan lebih balk akibatnya. " (Qs. Am-N±sed  |4]..
59)

I      Kata I+.jb dalan ayat tersebut berarii balasan, karen-a balasan

adalahtrmpatkembalibngisegalaunsanriahusia.

Maksud  kha   t{+   J3b'  adalali  tafsir` cinta  dan  akhir  dari
cintanya, jadi maknanya adalah dinulu cintanya ,itu kecil, lalu berubch
menjadi besar, 'dan s6nantiasa tinbuh sehingga tidak bisa dipisahkan.
Dengan demikian, ia bagalkan anak unta kecil yang senantiasa tumb\in
sehingga dia harus  bersabar kala berpisch dengan  ihduknya,  dan  ia

pun menjadi besar seperti ibunya.

'°7    Lihat "a 'a#i. A/ grir `a# oleh AI Farra (I/191) darn A/ Bade A/ M"AjfA oleh lbnu
'     Hayyan (3/29).

!°8   Riwayat bait ini diungkapkan  dalam dalam fisan +4/ ,drab dari kata (Jj).  Bait

inijuga bisa Anda lihat dalam ,4d-Dtwz7» (hal. 7)     .

(+lEJI) adalah anak unta yang baru lahir.

CtrjJl+A-.Dseoranganckmenjadibesarschinggabagaikansahabatbaginya.

`a:6 ,+I:Lii ¥, d,i}€   #  i=f c5}` .-`d Q±<j"3
"Cinta wanita itu bagaikan cinla anak unta yang bai.u lahir lalu terus tunbuh
sanpai devasa."
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Dalam bait yang lain diungkapkan:

lag +\ilj, 9#,, I,,}=   #  ,i= a,}fa,i ,ai j£
"Cintanya terus  berkembang bagaikan cinla  anak unta yang

baru lahir hingga dia metyadi dowasa."

Penalmri]an    r]rman    AI]ah:     .,..>\££I: 6js§gjj.fe 6jt#@fj
(I)on   orang-orq[ng   yang   mendalom   tlmunya   berkato,   ''Kani
beriman kepada ayatquyqLt yang "Itasyabihat.")

Abu   Ja'far   berkata: , Maksud   dari    "ora»g-ora»g   }rtyng
me#do/am   z./rna//.pAa"   adalah   para   ulama  _,yang   benar-benar   kunt
ilmunya. Mereka menjaga dan menghafalnya. Tidak ada keraguan dan
kerancuan dalam ilmu yang mereka miliki.

Ungkapan tersebut dianbil dari ungkapan bahasa Arab   EJL3

2£.`cJ6n;t£`y:¥al=#¥¥3¥}Sie¥3fuy:i8at:n;:faiep]:iarana
itu  menancap  dengan  kuat  di  dalani  hati   si  fulan,  yang  bentuk
mndhar7.'-nya adalch ?}Z sementara bemik masAdrr-nya adalch `£:.)
dan 6jL3.

Si fat-si fat   mereka   dikabarkan   dalam   sabda   Nabi   SAW,
diantaranya:

6640.   Musa   bin   Sahl   Ar-Ramli   menceritakan   kepada   kami,   ia"   berkata: Muhammad bin Abdillah menceritakan kepada kani,

;^   ia  berkata:  Fayyadh  bin  Muhanand  Ar-Raqi  menceritakan

kepada  kami,   ia  berkata:   Abdullah  bin  Yazid  bin  Adam
menceritakan kepada kami dari Abu Darda dan Abu Umamch,
keduanya berkata: Rasulullah SAW pemah ditanya, "Siapakah
orang yang mendalam ilmunya?" Beliau menjawab,



ta£; GLj;3 trfe' *' q ifai3 tan 'jfo3

I;dfeirAthi~
A      ,    ®       ,i,,,,c4+- uJ ,

giv.,j±,1,Oui;,
"Orang  yang  selalu  menepati  sumpchnya  Oanji),  lisannya

jujur, hatinya lurus, dan p?:utnya selalu dijaga,  itulah Qrang
yang mendalam i|munya. Irio9

6641.   AI Mutsanna dan Ahmad bin Hasan At-Tirmidzi menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Nu'aim  bin  Hammad  menceritakan
kepada   kami,   ia   berkata:   Fayyadh   Ar-Raqi   menceritakan
kepada   kami,   ia   berkata:   Abdullah   bin   Yazid   AI   Audi
menceritakan kepada kami ulia pemah bertemu dengan para
schabat Rasulullah SAW-, ia berkata: Anas bin Malik, Abu
Umanah, dan Abu Darda menceritakan kepada kami, mereka
berkata,  "Rasulullah  SAW ditanya tentang  orang-orang  yang
mendalam  ilmunya,  lalu  beliau  bersabda,   '/a  crcJa/crA  orcr#g

yang berlaku balk, jlyur lisannya, lurus hatinya, dan menjaga
perut   ser!a_   kemaluarmya.    Itulah   orang   yang   mendalam
ilmunya.""

Ada yang  berkata,  "Allah  SWT menainakan  mereka sebagai
orang yang mendalam ilmunya karena ucapan mereka, `Kami beriman
kepadanya dan semuanya berasal dari Tuhan kami' ."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6642.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kaini,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kani   dari   Sufyan,   dari   Jubair,   dari
Mujchid,   dari   Ibnu   Abbas,   tentang   firman   Allah   SWT,
-,±r €11'.  '®Sl*-  j5(,  i,    ,b,SSgiv3   "ban  orang-o,ang  yani

too   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/599).
Ilo   As-Suyuthi  dalam Ad-Dw„ ,4/ Maw/s#r (2/7)  dan  AI  Haitsami  dalam  Ma/."'

Az~Zowa`id(61324).
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mendalam ilmunya berkata:  'Kami berinan kepada ayat-ayat

);ong 7"w/as};crbz.ria/', " ia berkata, "Orang-orang yang mendalan
ilmunya  adalah  orang-orang  yang  berkata,   `Kamz.  berz.ma#
kepada  ayat-ayat  yang mutasyabihat,  semuanya  itu  dart  sisi
Tuhankani'..I1.II

6643.   Musa     menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Amr
menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Asbath  menceritckan
kepada   kami   dari   As-Suddi,   tentang   firman   Allah   SWT,

jj{  i, :>hiff i(')  "Dan orang-orang yang mendalam ilmunya
berha/cr, "   ia   berkata,    "Mereka   adalah   orang-orang   yang
beriman, karena mereka berkata, `Kani beriman kepadanya -
kepada yang #as!.fafr dan yang mcr7rs#4fo- dan semuanya dari
Tulankani.wll2

6644.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Hasan
menceritakan  kepada  kami,  ia  beikata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu  Juraij  berkata:  Ia  berkata:  Ibnu
Abbas  berkata:  Abdullah  bin  Salam  berkata,  tentang  firman
AL\\ch   SWT,   jj{     i,    6SS€}{;   "Dan   orang-orang  yang
me#c7cr/crm   z./m##}Jcr  berhafcr, "  ia  menyatakan,   "Ilmu  mereka

adalah perkataan mereka. "

Ibnu Juraij berkata, tentang firman Allah SWT,  jj.i j-6|igSij
c,st.  \€f+'.   'bJS€.  "Dah  orang-orang  yang  mendalam  ilmunya
berkata,       'Kami       beriman       kepada       ayat-ayat       yang
mw/as};¢bz.focr/',"  ia berkata,  "Mereka  adalah  prang-orapg  yang
be;ikata, 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadihan hali hami
condong  kepada  kesesatan   sesudah   Enghau  beri   petunjuk

I"    Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/599)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ma/.m¢' Az-

Zowa`id(2n).
']2    Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/599)  dan  Adh-Dhahhak  dalam  tafsimya

(1/239).
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4epadcr kemz.'. Demikian pula mereka yang berkata,  'y¢ r#foa#
kant,  sesungguhnya  Enghau  mengumpulkan  manusia  untuk
(menerima pembalasan)  pada hari yang tidak ada keraguan
Padanya'.wll3

Adapun  makna  firman  Allah  SWT,   £,4>   L'l:   :al'rfe'  adalah,
" Sesungguhnya orang-orang yang mendalam ilmunya berkata,
'Kami   membenarkan   terhadap   ayat-ayat   mcifcls)/obj.fe,   dan

sesungguhnya  ayat-ayat  tersebut  adalch  benar,  kendati  kami
tidak mengetahui maksudnya'. "

6645.   Ahmad  bin  Hazim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu
Nu'aim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Salamah  bin
Nabith menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang
firman Allah SWT,  i,+. 6:I:  :ul'f; jj-i i  6±Stj  ''Pac7afra/
tidak  ada  yang  mengetahui  takwilnya  melainkan  Allah.  dan
orang-orang  yang  mendelam  ilmunya  berkata,"  .La bck:ate,,
"Baik yang mzfAham maupun yang mw/tz5);«bz.fo.'! I L4

Penakwilan firman Allah: 6;; jig ;; 'J/Scm«¢»jJ¢ I./« darf.
sisi Tuhan kami)

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah SWT, a;; # a; JJ
yakni ayat yang in"Afacrm dan yang m2t/czs)/c7bi.fr, semuanya dari Tuhan
kani.   Serhuanya  adalah  wahyu  dari  Allah  SWT  yang  diturunkan
kepada Muhammad SAW.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah :

"    Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/599)  dan  Adh-Dhahhak  dalam  tafrimya

in   i:#u3i)6i Hatim dalam fafsimya (2/601).
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6646.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan   kepada  kami   dari   Sufyan,   dari   Jubair,   dari
Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang fiman Allah SWT,   a  #£
&,£ ±± "Semuanya itu dari sisi Tuhan hami, ". i? becka:fa, "Batik
ayatyangme-#as*rimaupunyangdi-nczsAA,"]]5

6647.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan

§e£;da±.;2£:£bset:k3;:¥9£¥,£,Z.fag;::n,¥agdrfi;:#da#Z
yang mengetahvi takwilnya melainkan Allah. dan orang-orang
}itz#g   me#da/am   j./m##)/cr,"    ia   berkata,    "Mereka   berkata,
'Semuanya dari Tuhan kani. . .'. Mereka beriman kepada yang

m2//us);c7bz.Adanmengamalkanyangmwfoham."]]6

6648.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   Ammar   bin   AI   Hasan,]]7   ia
berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far  menceritakan   kepada   kami   dari
bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang fiman Allah SWT,  ±=g a ££
6>3  "Semuanya itu dari sisi Tuhan hami, " ±a belka,to, "Meleha
berkata,    'Baik   yang    mwAham    maupun   yang    mw/crs);czbz.¢,

semuanyadariTuhankami'."]'8

6649.   Muhanmad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan

As-Snyu:" dalalm Ad-Durr AI Mantsur (2n).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/600).
Ammar  bin  AI  Hasan  bin  Basyir  AI  Hamdani  adalah  Abu  Hasan  Ar-Razi,
pengunjung Saba. An-Nasa` i meriwayatkan darinya dan Muhammad bin Hatim
bin Nu'ain.
An-Nasa`i  berkata,  "Ia  adalah  tsi.qch."  Pada kesempatan  lain  ia  berkata,  "Dia
tidak  bermasalah."  Ibnu  Hibban  menuturkannya  dalam  golongan  orang-orang
tsz.qch.  Ia (Ibnu Hibban) berkata,  "Dia dilalirkan tahun  159 H dan wafat tahun
2.42." Tahdeib At-Tahdeib (71399).

I)8    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/601).
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ie]:id?#anG;;b=£y&}:,=:::nuful,£:bas±.fted:¥j;§g:
berkata,   "Maknanya   adalch,   'Kami   beriman   kepada   yang
mwfoham  dan  beramal  dengannya,  dan  kani  beriman, kepada

yang mw/cls);crbz.fo nanun tidck b.eramal dengannya.  Semuanya
berasal dari sisi Allah SWT'.nll9

6650.   Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Yazid    menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Juwaibir
mengabarkan    kepada    kami    dari    Adh-Dhahhak,    tentang
firman  Allah  SWT,  jj.i j  6iStj,  ia  berkata,  "Mereka
mengamalkannya   dan   berkata,   'Kami   mengamalkan   yang
in"Afaczm   dan   mengimaninya.   Kami   pun   mengimani   yang
mwfcrs);¢bJ.fe,  namun  kani  tidak  mengamalkannya.  Semuanya
berasal dari Tuhan kami'. " [2°

Abu  Ja'far  berkata:  Ahli  bahasa  Arab  berbeda  pendapat
tentang  kedudukan  lafazh  :|i  jika  terdapat  kata  setelahnya  yang
dibuang (yakni kata yang berkedudukan sebagai m#dfecr/z./az.A).

-  Sebagian  ulana  nahwu  dari  Bashrah  beapendapat  bahwa

alasan  m#c7focH/ !./cr!.fo!.  bisa  dibuang  karena  bentuknya  yang  sebagai

j.«.in,samadenganfirmanAllahSWT,~q±;gr€£"Seszt»gg«AnyaAz./¢
semwcr scrmcr-scr"cz da/an #erczha. " (Qs. Ghaafir [40] : 48)

Maknanyaadalah~fe#€£''Sesw#ggchnya*i./asem#flsoma-
sama dalam neraka. "

Mereka berkata, "Lafazh :)i tidak mungkin menjadi kata yang
dibuang  mwd7Icr/ I./cw.¢-nya  pada  saat  ia  berkedudukan  sebagai  si fat.

£=a£Ske::i:,y:a::¥g=:£gri};tTdanckgJ;;lps::£ear£::::=:':;bsaegkaa£]£si[fa::

119     Ibid.

120     Ibid.
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karena penyembunyian kata setelahnya adalah lemah sehingga tidak
bisa berlaku pada setiap keadaan.

-   Sebagian   ahli   nahwu   dari   Kufch   berpendapat   bchwa

menyembunyikan   kata   setelahnya   boleh-boleh   saja,   baik   dalam
kedudukannya sebagai si fat maupun isz.in, karena tidak mungkin kata
setelahnya dibuang kecuali  lafazh jf  itu bisa berdiri  sendiri.  Tidak

pula bisa dikatakan bahwa kata tersebut bisa berdiri sendiri dalam satu
keadaan sementara pada keadaan lain tidak seperti itu.

•Mereka  berkata,  "Lafazh  :I?  dan  :Pit  kedudukannya  sama,

yakni bisa berdiri sendiri dalam berbagai keadaan, baik sebagai 7.sz.in
maupun si fat.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang kedua lebih kuat dari sisi
kaidah,  karena jika  ia -pada dasamya- tidak  membutuhkan  kata
yang  setelahnya  tatkala  ada  petunjuk  yang  mengarah  kepada  lafazh
setelahnya, maka demikianlah kaidahnya, yakni setiap kali ditemukan

petunjuk  yang  mengarah  kepada  kata  setelahnya,  maka  sebenamya
kata tersebut bisa berdiri sendiri.

Penakwilan firman Allah:  ±q'€Y.i iJ;i ~Y€i :i£J Cj /Da» /I.d¢A
dapat mengumbtl pelajaran  [daripadanya]  melainkan orang-orqng

yar.g berakal)

Abu Ja'far berkata:  Maknanya adalah tidak ada yang dapat
mengambil   pelajaran,    sehingga   tidak   mengatakan   tentang   ayat
mz//cJs);croJ.¢ tanpa ilmu kecuali orang yang berakal. ]2]

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

]2]    i4»-»wha  adalch  bentuk jamak  chri  kata  »«dy/ch,  yang  artinya  akal.  Lihat ,4/

Mu 'jam AI Wasith (21999).
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6651.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamali
menceritakan kepada kani  deri  Ibnu Ishaq,  dari  Muhammad
t)in Ja'far bin Zubair, tentang fiman AIlah SWT,   ~Y€|  f£J t:i

±q'€Y.i iJbi, ia berkata, "Tidak ada yang mengambil pelajaran
dalan   masalah   ini   -yakni   dalam   mengembalikan   ayat
mzt/crs};crbz.fo  kepada  yang  mztfefacrm,   sehingga  maknanya  jadi

Selaras-kecuali orang-orang yang beraka|." [22

©ee

©¢6j{iia¥jz£Cgja;'jfr,ffi:£;G£:fi;!fi6'i#8'i'GJ;
" (Mereka berdoci), 'Ya Twhan kcimi, jangrmlah Enghatt

jadikan hati hami condong kepadci kesesciton seswdrh
EngTcou beri Petwnjttk kepnda hamj, dan hall.unjc[hanzah

kepadr hamj rchmat drri sisi Engha«; harena sestmggrhaya
Enghawlch Mdha Peiri'iberi (ha"nia)."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 8)
Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  orang-orang  yang

mendalam    ilmunya    berkata,    'Kami    beriman    kepada    ayat-ayat
mzt/cls};czbz.fa.  Semuanya, baik yang mwfokczm maupun yang m#/cnyc7bz.fo,

adalah  wahyu  Rabb  kami.'  Mereka juga  berkata,  `ycr  rwfecr#  hami.,

janganlah   Enghau  jadihan   hati   kami   condong  kepada   kesesatan
sesudah  Engkau  beri  petunjuk  kepada  hami' .  Mak:sndnyal,  rnelek:a
meminta  kepada  Tuhan  mereka  agar  dijauhkan  dari  segala  bencana

yang ditimpakan kepada orang-orang di dalam hatinya ada keraguan.
Mereka  berharap  diri  mereka  tidak  seperti  orang-orang  yang  selalu
mengikuti  ayat-ayat  mw/as);crbz.fo,  dengan  tujuan  mencari  fitnah  dan
mencari-cari  takwilnya,  padahal  takwilan  tersebut  hanya  diketahui

L22    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/60l).
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oleh Allah SWT. Mereka berkata, 'Ya tuhan kami! Janganlah Engkau
menjadikan  kami  seperti  mereka,  yakni  orang-orang  yang  hatinya
telah  menyimpang  dari  kebenaran,  sehingga  mereka  terhalang  dari

jalan-Mu'."

Fiman Allah  SWT  GJ#  g' Y' maknanya adalah,  "Janganlah
Engkau menjadikannya condong sehingga dia jauh dari petunjuk-Mu,

padahal sebelumnya Engkau telch memberikan petunjuk kepadanya. "

FimanAllah::::j&'jcr,6'i£;maknanya,"Dengandemikian,
berikanlah aku karunia dan taufik agar teguh dalam mengimani ayat-

ayah yaus mutasyabih dan muhkam."

Firman Allah ¢6j{ ii j£Lmaknanya, "Sesungguhnya Engkau
yang  memberi  taufik  kepada  hamba-hamba-Nya  agar  tetap  dalam
agama-Mu, dan agar tetapi membenarkan kitab serta rasul-Mu. "

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6652.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kani  dari  Ibnu lshaq,  dari  Muhammad
binJa'farbinZubair,tentangfirmanAllahSWT,a;J#€;£Y't:J;
•===:. 6:±fi c*, 6 :;6 Cf:.i= :.\=5=., " Ya Allah, janganlah -Engkau

mekyadihan  hati  hami  condong,  kendati  pun  pada  dasarnya
hami  condong  kepada  amal  perbuatan  kami  (yang maksiat),
dan karuniakanlah hami rahmat ."

Abu   Ja'far   berkata:   Allah   telah   memuji   mereka   yang
berharap kepada Allah SWT agar dijauhkan dari penyimpangan, dan
dilimpahkan   karmia   kepada   mereka   untuk   teguh   dalani   meniti
kebenaran.

Pemyataan tersebut merupakan bantahan kepada orang-orang
bodoh dari kalangan Qadariyah yang berkata,  "Sesungguhnya Allah
telah berlaku chalim jika Dia menyesatkan hati hamba-Nya. "
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Pertama:  Seandainya hal itu benar seperti perkataan mereka,
niscayaL  orang yang be;ckdfa.  "Janganlah  Enghau jadihan  hati  kami
condong  kepada  kesesatan  sesudah  Engkou  beri  peturtyuk  kepada
hamz., " lebih pantas untuk dicela, bukan dipuji, karena jika demikian
berarti orang-orang yang diungkapkan dalam ayat tersebut memohon
agar Allah SWT tidak berlaku zhalim dengan menyesatkan mereka.

Tentu saja itu merupakan kebodohan, karena Allah SWT tidak
akan  berlaku  zhalim  kepada hamba-Nya.  Bahkan  Allah  SWT  telah
mengabarkan kepada hamba-Nya tentang hal itu,  }jji ±iJa> a;; lJ'j
" Dan sekali-halt tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya. "

(Qs. Fushshilat [41]: 46)

Sekali lagi, jika tidak demikian, maka tidak pantas doa mereka
dipuji oleh Allah SWT.

Kedua:   Dalil  yang  jelas  menunjukkan  kebatilan  perkataan
mereka,   sebenamya   termasuk   keadilan   Allah   SWT,   bchwa   Dia
menyesatkan  orang  yang  hendak  disesatkan-Nya.  0leh  karena  itu,
orang  yang  memanjathan  doa  agar  tidak  disesatkan,  pantas  untuk
mendapatkan    pujian,     karena    Allah     SWT    telah     meletakkan

permohonan itu kepada orang yang pantas mendapatkannya.  Banyak
riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW sangat berharap kepada
Allah  SWT  akan  hal  itu,  kendati  beliau  memiliki  kedudukan  yang
sangat mulia di sisi-Nya.

6653.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Waqi'
menceritakan kepada kami dari Abdul  Hamid bin Bahram,[23

'23    Abdul  Hamid bin Bahram AI Fazari AI Mada`ini, dia meriwayatkan satu hadits

dari   Syahr   bin   Hausyab   dan   Ashim   AI   Ahwal.   Ibnu   AI   Madini   berkata,
"Menurut  kami  dia  ts;.gce."  An-Nasa`i  berkata,  "Tidak  bermasalah."  Ibnu  Adi

berkata,  "Dirinya sendiri tidak bermasalah,  hanya saja mereka mencela karena
banyak  riwayamya."  Ibnu  Hibban  mengungkapkannya  dalam  jajaran  orang-
orang  tsi.gce.  Ia  (Ibnu  Hibban)  berkata, '"Haditsnya  diperhitungkan  jika  dia
meriwayatkan dari orangrorang yang /sf.gce." raAdei.A Af-TaAdzi.b (6/ Ilo).
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dari   Syahr   bin   Hausyab,   dari   Ummu   Salamah,   bahwa
Rasulullch SAW bersabda,

ar:' j= Jj a-? +#, ,LJ± lJ:-,,
"Wahai   Dzat   yang   membolak-balikhan   hati,   teguhhanlah

fr€g?%Z;d£L€¥;m£=fl#~.;~¥:£g:±a];:£e:,%aecrae:ya:ec:#,Y'f€

Tuhan  kami,  janganlah  Engkou jadikan  hati  hami  condong
kepada kesesatan sesudch Engkou beri petukyuk kepada kami,
dan  haruniakanlah  kepada  kami  rahmat  dart  sisi  Engkou;
karena       sesungguhaya       Engkoulah       Maha       Pemberi

farunia).n.\24

6654.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Waqi'
menceritckan kepada kami dari Abdul Hamid bin Bahram, dari
Syahr bin Hausyab, dari Asma, dari Rasulullah SAW, dengan
ungkapan yang serupa dengan tadi.

6655.   AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Hajjaj
bin  Minhal   menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abdul
Hamid  bin  Bahrani  AI  Fazari  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Syahr  bin  Hausyab  meheeritakan  kepada  kani,  dia
berkata:   Aku   mendengar   Ummu   Salamah   meriwayatkan,
"Sesungguhnya   Rasulullah   SAW   ulalam   doa   beliau-

banyak mengucapkan:

di:J j= Jj .-? r#, ,LJi: .qu,
'Ya  Allah,   Dzat  yang  membolak-balikkan  hati,  teguhhanlah

hatiha pada agama-Mu'.

Aku  kemudian bertanya,  'Wchai  Rasulullah,  apakch  hati  itu
berubah-ubch?' Beliau menjawab,

'24    Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam 4d-Da 'ailJa/ (3522).
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a, fe a `*`
®,

'ti JP '4J?foi

Lgfu' + i£ *; ®®f 4L`3 cLiie s! fa/
®      ,_        _,2                                                                    ®

'Benar,   tidaklah  Allah  SWT  menciptakan  manusia   kecuali

hatinya berada di antara dua jari dart jari-jemari-Nya.  Jika
Dia  berkehendak  maka  Dia  dapat  meluruskannya,  dan jika
Dia  berkehendak maha  Dia  dapat  membenghokhannya.  0leh
harena    itu,    kita    memohon    kepada    Allah    agar    [idak
membelokkan hati kita setelah Dia memberinya petunjuk, dan
kita memohon kepada-Nya agar melimpahhan rahmat kepada
hita, (karena) sesungguhaya Dia Maha Pemberi rahmat'.

Aku    lalu    berkata    kepada    beliau,     `Wahai    Rasulullah!
Ajarkanlah   sebuah   doa   kepadaku!'   Beliau   pun   bersabda,
`Tentu, ucaphanlah,

`J:  ±:;  .+'3,i  `€9;  J, :i:,  `Ji==  9;=,,  ¢|+i  ;;i„
--,--,,,

i?i*.J,c;,i,I)
''Ya   Allah,    Rabb   Nabi   Muhammad!    Ampunilah   dosaku,

hilangkanlah   gejolak  hatiha,   dan  selamatkanlah   aha  dari

fitnah-fitnahyangmenyesatkan."[25

6656.   Muhammad  bin  Manshur  Ath-Thausi  menceritakan  kepada
kani,    ia   berkata:    Muhammad   bin   Abdillah   Az-Zubairi
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sufyan  menceritakan
kepada  kalni  dari  AI  A'masy,  dari  Sufyan,  dari  Jubair,  ia
berkata: Rasulullah SAW banyak membaca doa,

'25   Diriwayatkan  oleh  Ahmad  dalam  A/usnachya  (6/302),   AI   Haitsami  dalan

Mofma' Az-Zawa `id (6/32S), can ALs-Suy\r" dalam Ad-Durr AI Mantsur (218).
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di:J i; giv a-? +#, -J± ,:
_    ,                               ,

"Wahai   Dzat   ydn±   membolak-balikhan   hati,   teguhkanlah

hatiha pads agama~Mu. "

Lalu    sebagian    istri    beliau    bertanya,    "Apakah    engkau
men8khawatirkan    kami,    padahal    kami    telah    beriman
kepadanu  dan  kepada  apa-apa  yang  engkau  bawa?"  Beliau
"ch]aNIalb, "Sesungguhnya hati itu ada di antara dua jari dari
jari-jemari  Ar-Rahman  Tabaraka  wa  Ta'ala."   Bdian  laha
melakukannya   seperti   ini   -Abu   Ahmad   mengisyaratkan
dengan kedua jemarinya-.

Abu    Ja'far    berkata,    "Ath-Thausi    menggabungkan    dua

jemarinya.M126

6657.   Sa'id  bin  Yahya  AI  Umawi  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:    Abu   Mu'awiyali   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:   AI   A'masy  menceritakan  kepada  kami   dari   Abu
Sufyan,   dari   Anas,   ia   berkata:   Rasulullah   SAW   banyak
meng)roaphan.  ``Wahai  Dzat  yang  membolak-balikkan  hati„
te guhkaplah hatiha pada agama-Mu. "

Kami    lalu    berkata,    "Wchai    Rasulullah!    Kami    beriman
kepadamu   dan   meinbenarkan   semua   yang   engkau   bawa,

apakah    engkau    masih    mengkhawatirkan    kani?;'    Beliau
kemudian bersabda,

i,L€3 ,4;,;: ch;
"Benar, sesungguhaya hati berada di antara dua jari dari jari-

jemari  Allah  SWT,  yang  dapat  Dia  bolak-balikkan  (sesuai
kehendck.Nya).wlT]

'26   Diriwayatkan oleh AI Hakin dalam 4/ A/ZAsradrck (2C28).
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6658.   Muhammad   bin  Abdillch  bin  Abdil   Hakani   menceritakan
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Bakar menceritakin kepada
karni ulemikian pula Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia
berkata:   Ayyub   bin   Bisyr   menceritakan   kepada   kami-,
mereka semua berkata: Dari Jubair, ia berkata: Aku mendengar
Busr  bin  Ubaidillah  berkata:  Aku  mendengar  Abu  Idris  AI
Khaulani berkata: Aku mendengar An-Nawwas bin Sam'an AI
Kilabi berkata: Aku mendengar Rasulullch SAW bersabda,

(*l;i ;1£ L#i

"Tidak ado  satu hati  pun kecuali  berada  di  antara  dua jari

dari  beberapa jari  Ar-Rahman.  Jika  Dia  berkehendak maka
Dia mekyadikannya lurus, dan jiha Dia berkehendak maha Dia
dapat mekyadikannya bengkok. "

Rasulullah  SAW  juga  selalu  membaca,   ''Wrafoaj  Dza/  );czng
membolak-balik:ken hati, teguhkanlah hati hami pada agama-
Mu."

4/  7«z.zcr»  (timbangan} juga  ada  di  tangan  Ar-Rahman,  Dia
mengangkat  sebagian  orang  di  antara kita  dan  merendahkan
Sebagian lain sampai Hari Kiamat. ]28

6659.   Umar bin Abdil  Malik Ath-Tha`i menceritakan kepada kami,
ia berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,
ia  berkata:  -AI  Jarrah  bin  Malih  AI   Bahrani  menceritakan
kepada kami dari Az-Zubaidi, dari Juwaibir, dari Samurah bin

]27    Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam 4/ gadr (2140),  Ibnu Majah  dalam 4c/-

Dw 'cr (3834), Ahmad dalam Mus#crd-nya (3/112).
t28   Diriwayatkan  oleh  AI  Hakim  dalan  A/  Wusfadra4  (2/289)  dan  lbnu  Majah

dalan .4s-Sz/»a» ( 199).
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Fatik  AI  Asadi  usahabat  Nabi  SAW-,  dari  Nabi  SAW,
beliau bersabda,  '

i;;  isT  Lrf:I  'J;  cclj{ €±Z;;3  Clji g};  }1  ±,
E|

i;Ci ;e 'J!J `£,3i ;ti
"Timbangan-timbangan    itu    ado    di    tangan    Allah,    Dia

menganghat  sebagian koum dan merendchkan sebagian lain.
Hati manusia juga berada di antara dua jari dari jari-jemari
Ar-Rahman,    jika    Dia    berkehendak    maka    Dia    dapat
membengkokharmya,   dan  jiha  Dia  berkehendak  maha   Dia
dapat meluruskannya. N`T9

6660.   AI  Mutsanna menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Suwaid bin
Nashr menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Ibnu  Mubarak
mengabarkan   kepada   kani   dari   Haiwah   bin   Syuraih,   ia
berkata:   Abu   Hani   AI   Khaulani   mengabarkan   kepadaku,
bchwa  dia  mendengar  Abu  Abdirrahman  AI  Habli  berkata:
Aku  mendengar  Abdullch  bin  Amr  bin  Ash  berkata:  Aku
mendengar  Rasulullah  SAW  bersabda,   ''Sesw#ggttfe#)/cr  fro/j.-
hati manusia ado di antara dua jari dari beberapa jari Ar-
Rahman,    bagaihan  satu  hati,  Allah  mengatur  sekehendak-
Nya."

Rasulullch SAW lalu bersabda,

ifed Lj! i£:jE °j* +#i 'Lj# qu\
"Wahai Dzat yang mengatur hati, arahkanlah hati hami pada

ketaatankepada-MIA.'1]3°

129    A| Hind dalam Kane.4/ Umma/ (1169).
]3°   Diriwayatlcan  oleh Muslin  dalam .4/ gads (17)  dan  AI  Hind  dalam  Kane A/

Ummal (110Z).
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6661.   Rabbi  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Asad bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Hamid  bin  Bahran  menceritckap` kepada  kami,  ia  berkata:
Syahr bin Hausyab mepceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar     Ummu     Salanah     bercerita:      Sesunggtryya
Rasulullah SAW banyak berdoa dengan mengucapkan,

a+;3 uk ¥ a-i qui
" Ya Allah, teguhkanlah hatiku pada agama-Mu."

Ia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, memangnya hati
itu berubah-ubch? " Beliau menjawab,

JA L#i
0 #

Ji ,ji; 2" J`Lj .£,3i ;ti `J!3  `i;ji

L€! £; L9fu' ;. ii rfe; Ji alLf3

"Benar,  tidak  ada  makhluk  Allah,  walaupun  dart  kalangan

manusia, kecunli hatinya berada di antara dua jari dari jari-

jemari Allah, Jika  Dia mow maka  Dia dapat  meluruskarmya,
dan  jika  Dia  mow  maha  Dia  dapat  menyesatkannya.  0leh
karena  itu,  kita  memohon  kepada  Allah,  semoga  Dia  tidak
menyesatkan hati  hita  setelah  Dia memberi  petunjuk kepada
hita, dan hanya kepada-Nya hita memohon limpahan rchmat,
karena Dia Maha Pemberi rchmat.wl3\

On

`3'    AI  Haitsami  dalam  Afa/.ma' 4z-Zawa`id (10/176)  dan  As-Suyuthi  dalam  i4d-

Durr AI Mantsur (218).
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©st=gj.Td#.y'~fif€£Tkec;:y€,I,ut,6t>c:,t±ff!~ct:+;
"'Ya T4.haft hamj, Sesunggrhaya EngJcou mengrmp«»can

mamusia «ntwk (mendma Pembalasan) pads hard yang
tt.dab add keragran Padanya'. Sesunggwhnya Allah tidrk

mertyalahi ianit."

(Qs. Aah 'Imraan [3]: 9)
Abu   Ja'far   berkata:   Maknanya   adalah,   selain   mereka

berkata,  "Kami  beriman  kepada ayat yang  mwfcrs);crbz.fo  dan  mwfofo771,

dan semuanya (berasal)  dari Tuhan kani,"  mereka pun berkata,  "ycz
Tuhan  kami,  sesungguhnya  Enghau  mengumpulhan  manusia  untuk

(menerima pembalasan) pada hari yang tidak ada keraguan padanya.
Sesungguhnya Allch tidak menyalahi j anji. "

Ungkapan termasuk termasuk perkataan yang sebenamya tidck

perlu disebutkan, karena maknanya adalah, "Ya Tuhan kani, Engkau
mengumpulkan  manusia  pada  Hari  Kianat,  maka  anpunilah  dosa-
dosa  kami   saat   itu,   karena  Engkau  tidak  menyalahi  janji,   yakni
Engkau  akan  mengampuni  dosa  orang  yang  beriman  kepada-Mu,
mengikuti   Rasul-Mu,   dan  menganialkan  perintah  yang  termaktub
dalan kitab-Mu."

Permintaan seperti itu dari mereka, hanyalah permohonan agar
Allah  SWT  menetapkan  mereka  dalan  ilmu  dan  dalam  beriman
kepada Allah, Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan kepada beliau,
hingga Allah mencabut nyawa mereka dalan keadaan sebaik-baiknya
amal dan keimanan.  Jika mereka memang bisa melakukannya, maka
surga telah menantinya, karena Allah SWT telah menjanjikan hamba-
hanba-Nya yang seperti itu dengan surga.

Kendati ayat tersebut dalan bentuk berita, namun maknanya
adalah p6rmohonan, doa, dan harapan mereka kepada Allah SWT.
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Makna  lafach  ,+± C;.I  Y€    jff  adalah hari  yang  tidck  ada
keraguan di dalamnya. Dalil-dalil yang menjelaskan kebenaran mina
tersebut telah saya sebutkan sebelumnya.

Makna ungkapan f#, adalah fif i ®ada hari), yakni hari Allah
saat    SWT    mengumpulkan    makhluk-Nya    untuk    mendapatkan
keputusan dengan timbangan anal.

Kata 3cO®l berbentuk J\ii-j°l yang berasal dari kata 1>31 yang
artinyajanji.

©©®

±tr,fiT63j'Lul'ji~f;fi'3:iz;:a:-d'i#GjfsL

©36t€jjffa±'bi5
``Seswnggwhoya orang-orang yang hafir, harfa bends dan

analc-anck mereha, sedikit ptm tidck drpat meirrolalc (siksa)
Allah drri mereha. Dan mereha ifu adalah bahan bahar api

nerdha."

(Qs. Aali 'Imraan [3]:  10)
Abu Ja'far berkata:  Makna fiman Allah SWT,    <9€f 3|

{££3'adalah, orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran yang telah
mereka  ketahui  (yaitu  kebenaran  akan  kenabian  Muhammad  SAW)
dari  kalangan  Yahudi,  orang-orang  munafik  di  antara  mereka,  dan
orang-orang munafik dan kafir dari kalangan Arab (yakni orang-orang

yang di dalan hatinya ada keraguan sehingga mereka mengikuti ayat
mw/crs}icrbJ.A untuk mencari-cari fitnah dan penakwilannya), maka harta
dan  anak-anak  mereka +sana  sekali  tidak  bermanfant.  Dengan  kata
lain,    harta    dan    anak-anak    mereka    sama    sekali    tidak    bisa
menyelanatkan  mereka  dari  siksa  Allah.  Bahkan  hal  itu  terjadi  di
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dunia  karena  sikap  mereka  yang  mendustakan  kebenaran   setelah
mereka    mengetahuinya,    serta    sikap    mereka    yang    mengikuti
rna//as};czbJ.A  dengan  tujuan  menyesatkan  orang  lain.  Demikian  pula
nasib mereka di akhirat, menjadi kayu bakar api neraka.

eec

ai,;i>+a{i£'£'SS.6>ijirfe3cr,;.jfj6ife!l:tfii=

© ¥GTj'fl-j£'&ij
``(Keadran mereha) adrzah sebagri keadran ltoum Fir'Aun

dan orang~orang yang sebeltrmnya; mereha mendrstalcan
ayc[t-clyat Kami; lcarena jfu AZzah meiryjkea mereha

disebablcan dosa.dose mereha. Dan Allah sangat keras
sikea,Nya.''

(Qs. Aali 'Imraan [3] :  11)
Abu Ja'far berkata: Maknanya,  "Harta dan anak-anak orang

kafir  tidaklah  bermanfaat  bagi  mereka  dalani  menahan  siksaan  dari
Kami,  seperti  yang  terjadi  pada  pengikut  Fir'aun  dan  orang-orang
sebelum mereka yang mendustakan ayat-ayat Kami.  Kami  menyiksa
mereka  karena  sikap  mereka  yang  mendustakan  ayat-ayat  Kami.
Sungguh,  harta  dan  anak-anak  mereka  sama  sekali  tidak  menolong
mereka  dari  siksa  yang  Kami  turunkan,  persis  seperti  kaum  yang
disegerakan  siksaan-Nya  atas  sikap  mereka  yang mendustkan  Allah
dari pengikut Fir'aun, kaum Nabi Nuh,  Hud,  Luth,  dan yang seperti
mereka."

Para  ulama  tafsir  berbeda  pendapat  tentang  makna  fiman
Allah SWT, 6ife!`:trii=.
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- Sebagian bexpendapat bahwa maknanya adalah seperti jalan

yang ditempuh oleh mereka.

RIwayat yang menjelaskan hal tersebut adalch:

6662.   AI Mutsanna menceritakan kepada kani, ia berkata: Ishaq bin
Hajjaj  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdullch  bin
Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-
Rabi', tentang firman Allah SWT, 6j£2 !l:?ii=, ia berkata,
"Malmanyaadalah,`Sepertijalanyangmerekatempuh'."132

-  Sebagian bexpendapat bahwa maknanya adalch seperti amal

perbuatan mereka.

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6663.   Muhammad  bin  Basysyar  menceritakan  berkata:  Mu`ammil
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sufyan  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, AI
Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu  Nu'aim
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sufyan  menceritakan
kepada kami, mereka semua menceritakan dari Juwaibir,  dari
Adh-Dhahhak,tentangfirmanAllahSWT,6jiJ2!`:?ii=,ia
berkata,  "(Maknanya adalah) seperti amal perbuatan pengikut
Fir'Aun.M133

6664.   Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Yazid   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Juwaibir
menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang fiman

I 32   As-Suyuthi da|am 4d-D" A/ Mantsz" (2/9) dan Adh-Dhahhak dalam tafsimya

]33Xif£°ckhasdalamA4drowi.A/g"r`a»(I/359)danAdh-Dhahhakdalamfafsimya

(1#40).
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Allah SWT,  3j£2!l:¥ij=, ia berkata, "(Maknanya adalch)
Seperti anal perbuatan pengikut Fir'aun. " I 34

6665.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahhab
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang  firman  Allah  SWT,   6j£2 !1: ¥ii=,  "Maknanya
adalah seperti anal perbuatan mereka, misalnya sikap mereka

yang mendustckan para rasul. "

::;:;:,?eeamd::C„ckfa::]#„r,A(]a#8¥t]rEt#:;f,"prafro'J
Allah   SWT  menimpakan  siksaan   seperti   yang   ditimpckan
kepada     mereka.     Ia     berkata,     "t4c7-cJa'bw     adalah     anal

Perbuatan.M135

3666.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abu Tumailah  Ychya
bin Wadih,t36 dari Abu Hanzah, dari Jubair, dari Ikrimah dan
Mujahid,  tentang  firman  Allah  SWT,  6jE2  !1: ¥ii=,  ia
berkata,  "(Maknanya  adalah)  seperti  perbuatan  dan  keadaan

PengikutFir'aun.M137

6667.   Minjab menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Bisyr bin Imarah
menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-Dhahhak,
dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, 6j£2 !`:gii=,

'34    An-Nuhhas dalam A4lcI'cr#f. A/ gwr`aH (I/359) dan Adh-Dhahhak dalam tafsimya

(I/240).'35    Lihat j4#-IVwka/ wcr ,4/  `U);!i# karya AI Mawardi (I/372).
]36    Vahya  bin  Wadih  Abu  Tamilah  AI  Anshari  (mantan  budak  AI  Mawarzi).  AI

Atsram meriwayatkan  dari  Ahmad,  ia berkata,  "Dia tidak bermasalah."  Ia lalu
berkata,  "Saya  harap  -I.us)/a f4//oL  dia  tidak  bermasalah."  Demikian  pula
yang   dinyatakan   oleh   An-Nasa`i.   Ibnu   Khaitsamah   dan   yang   lain   juga
meriwayatkan  dari  lbnu  Main,  ia  berkata,  "Dia  tsi.qch."   rarAdzj.A  A/-raAdei.A

I"   i::|2%)i. Hatim da|an fafsimya (2/603).
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ia   berkata,    "(Maknanya   adalah)   seperti   perbuatan   yang
dilakukanolehpengikutFir'aun."]38

-Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah seperti sikap

pengikut Fir'aun yang mendustakan.

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

6668.   Musa bin Hanm menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ashbath

Z]e[nfes#T:#k,£%d;.k6*jfardes;S:;i;j6±n;;,:g;1=an
frji> 'fi{,  ia berkata,  "Allah  SWT  menyebutkan  orang-orang
kafir dan sikap mereka yang mendustakan, sebagaimana sikap
orang-orang  sebelum  mereka  yang  suka  mendustakan  serta
mengingkari.M139

Abu Ja'far berkata:  Asal kata +ful dianbil  dari ungkapan
b:i3 £qi i i:i:i3 yang artinya "aku melckukan pekerjaan terus-menerus
hingga merasa lelch".

Orang   Arab   kemudian   mengalihkan   maknanya   menjadi
keadaan, urusan, dan kebiasaan, seperti yang -dikatakan oleh Umru`ul

Qais:
a

!*dyz7i;fL;ap:j{3    #    %i#:#t,:uf u;3
"Obat bagiha adalah tangisan air mata yang menetes.

Seorang   arsitek   pun   tidak   bisa   membuatkan   rumah   tangisan
untukku."

I+£L! +Lii iiia~;63    #   \ae t,+:3Loi i{ir iiiir

'38    |bnu  Abi   Hatim   dalan  tafsimya  (2/603)   dan  lbnu   Katsir  dalam   tafsimya

"!t:3u4i)biHatimda|antafsimya(2/603).
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"Seperti kebiasaan sikapmu tprhadap Ummul Hunairits dan

tetanggamu, umrr[u rabab, di Ma`sal"

Kata±J+i:`+diartikankeadaanmu,urusanmu,danperbuatarmu.

Diungkapkan dalam bchasa Arab `fuj ±l;i33 g!;is lii artinya ''/#z. crdcr/aft
amalku  dan  amalrrm,  ini  adalah  urusanha  dan  urusarmu,  dan  ini
adalah   keadaanku  dan   keadaanmu."   D±`ir\gkapha]:\  G.S\'3')   6.)'}'3   '€=i.'i'>,

dikisahkan pula dari orang-orang Arab b:i3  tJjs (dengan fecr"zczfe yang
berharakat), seperti kata ;ii{t dan j€J`, huruf yang kedua diberi focrrcrha/,
karena   termasuk   huruf  yang   enam.   Hal   ini   sama   seperti   yang
diungkapkan oleh seorang penyair,

;==±, +,\=jo, i;.Lj?; a.[j    #   L€±? ,Lj<j, 9fj: y :I:jf al'
"Dia memilihi sandal akying pun tidak kuat menghirupnya.

Seandainya ia diletalckan di tengah-tengah mdyelis niscaya ahan
tercium.

Makna    firman    Allah    SWT,¥\ij.i    1.±   'fiij    adalah
sesungguhnya  siksa  Allah  sangatlah  pedih  bagi  orang  kufur  dan
mendustakan Rasul, ketika hujjah telah tegak baginya.

®-

©S¢'ifj;i{;6!€j==;-;6;i:±<i#c£.,rfu;i
``Katol¢anlcih kepada orang-orang yang hafir, 'Kalian pasti

ckan dihalchlcan (d€ d"nia inj) dan alcan digtring ke dr[cim
neraha Jahc»tan. Dan ifulah tempat yang sebtw"k-

ho"haya'."
(Qs. Aah 'Imraan [3]:  12)

Ulama qira` at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut:



- Sebagian membacanya: '.u;f*;.ofu

T]rfurAth-Thahari

J# i-Jfi I;
"Katahanlah  kepada  orang-orang yang  haf tr,  'KKg||gn pasti

ahan dihalahham (di dunia ini) dan akan digiring'."

Yakni dengan r¢ sebagai kata ganti orang kedua bagi  orang-
orang kafir, bahwa mereka akan dikalahkan. Mereka berargumentasi
dengan fiman Allah SWT,  #£}, j,%`: -;se 6\=£   "Ses"#ggw*»);a
telah ada tanda bagi karm pada dua golongan. " (Qs. Ahi `Tmraan I:3]..
13).

Mereka berkata,  "Ayat tersebut merupakan  dalil  bahwa kata

ganti  yang  digunakan adalah kata ganti  orang  kedua.  Itulah bacaan
kebanyakan ulama Hijaz, Bashrah, dan Kufah.

Bagi    orang    yang    memahami    bahwa    orang-orang    yang
dijanjikan mendapatkan kekalalian adalah objek dari perkataan Nabi
SAW, dan beliau diperintahkan unfuk mengatakannya kepada mereka,
mcka ayat tersebut bisa dibaca dengan /¢ (sebagai  kata ganti  orang
kedun)   dan  );cr  (sebagai  kata  ganti  orang  ketiga),   serupa  dengan

perkataan seseorang, '®}rJi;±:fgiv,L#

"Aku  berhata  kepada  kaum  itu,  `Sesungguhnya  ha±g||gn akan

kalah'.„

Demikian pula perkataan seseorang, '®}fjk;±:*'L#
"Aku berkata kepada haun itu,  `Sesungguhnya  mm±rsk4 akan

halah,.„

Abdullah bin Mas'ud membaca fiman Allah SWT (surah AI
Anfrd [8] ayat 38),
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*, 1; ,#= J! ,J# i-rfu I;,
"Katakanlah kepada orang-orang yang haf ir  itu,  'Jika ka!5g|jg||

berhenti   `(dari   kehafiirannya),   ni§caya   Allah   clan   mengampuni
halian'."

A  Bacaan yang biasa kita ambil adalah: '

`L i; ,J£; OJ!
"Jiha mereha berhenti (dari kehafirarmya), niscaya Allah akan

mengampuni mereha. "

- Sekelompok ulama Kufch membacanya: 'JJ*f3`JJfa
"Mereka  pasti   ahan   dihalahhan   (di   dunia   ini)   dan   ahan

digiring."

Jadi,  maknanya  adalah,  "Katakanlah  kepada  orang  Yahudi,
`Sesungguhnya   orang-orang   musyrik   Arab   akan   dikalahkan   dan

dikumpulkan di neraka Jahanam'. "

Barangsiapa   membacanya   demikian   dengan   makna   yang
seperti  itu,  maka  hanya  bisa  dibaca  dengan  );cr  (kata  ganti  orang
ketiga).

Abu Ja'far berkata:  Bacaan yang kami pilih adalah bacaan
dengan  );cr,  jadi  maknanya  adalali  "Katakanlch  wahai  Muhammad
kepada  orang-orang  kafir  Yahudi,  bani  Israil,  yang  mengikuti  ayat-
ayat mcl/asj;clbj.fe  dari  AI  Qur`an yang  diturunkan kepadamu,  dengan
tujuan mencari-cari fitnah dan takwilnya, 'Sesungguhnya kalian akan
dikalahkan dan dikumpulkan dalan  neraka Jahanan,  seburuk-buruk
tempatkembali'."



Tzrtyriwh-Thahari

Kami  memilih  bacaan  yang  demikian  karena  menyesuaikan
dengan ungkapan dalam ayat selanjutnya, yakni   j,%l: -;se 6\=-£
#£; ,  sebab menyesuaikan kata ganti dengan ayat setelahnya lebih
utama daripada menyelisihinya.

Riwayat berikutnya :

6669.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin
Bukair menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq,
ia  berkata:  Muhammad  bin  Abi  Muhammad  (maula  Zaid)
menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair atau Ikrimah, dari
Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW mengalahkan
kaum   Quraisy   pada  perang   Badar,   beliau   mengumpulkan
orang-orang  Yahudi  di  pasar  bani   Qainuqa  dan  bersabda,
"Wahai     koum     Yahndj,     menyerahlah,     sebelum     halian

mendapathan kehalahan  seperti yang didapatkan  oleh  orang

g„rais}J. " Mereka lalu berkata, "Wahai Muhanmad! Janganlah
engkau  tertipu  dengan  dirimu  sendiri,  karena  engkau  telch
bertempur  dengan  kaum  yang  tidak  berpengalaman  dalan

pertempuran. Demi Allah, seandainya kamu bexperang dengan
kami,  niscaya  kamu  tahu  bahwa  kamilch  pemenangnya,  dan
engkau   sama   sekali   tidak`  akan   dapat   menandingi   kami!

¥E¥¥jL#4y6T±=¥;an<fiENia:g:#rmGin~¥ja
6670.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq
menceritakan kepada kani dari Ashim bin Umar bin Qatadah,
ia   berkata,   "Ketika   Rasulullch   SAW   mengalahkan   kaum

]4°   Diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  dalan  j4/  Kbarra/.  two  .4/  Jmarch  (3001),  As-

Suyuthi dalam j4d-D#rr A/ Mants#r (2/9), dan lbnu Abi Hatim dalam tafsimya
(2/604).
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Quraisy  dalam  perang  Badar,  beliau ' mengumpulkan  orang-
orang  Yahudi  di  pasar  bani  Qainuqa  -yaitu  ketika  beliau
sampai   di   kota  Madinah-.   Kemudian  diceritakan   seperti
cerita  yang  diungkapkan  dalam   riwayat  Abu   Kuraib   dari
yunus.M14i

6671.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan   kepada   kami   dari   Ibnu   Ishaq,   ia   berkata:
Rasulullah SAW pemch mengumpulkan kaum Yahudi di pasar
bani Qainuqa, kemudian bersabda,

Gal:z)i  :r  Liz::;,  I;jf \; :);,  an  :,  i;;iii  !,:,;=„  :+:;  L:
¢

j  ar,;  |®j+€' ]L;  4S€  t,¥ *£  Ore  +¢,¢  ,jii3
rfe'; ?, peJ `f;¥

"Wahai  koum  Yahadi!  Berhati-hatilah  sehingga  kalian  tidsk

mendapatkan   adzab   seperti   yang   didapatkan   oleh   orang
-Quraisy, dan menyerahlah, harena sungguh kalian mengetahai

bahwa  aha adalah seorang rasul.  Kalian mengetahai  dalam
hitab kalian sendiri dan dalam perjartyian kalian!"

Mereka lalu berkata, "Wahai Muhammad! Kamu anggap kalni
seperti  kaummu?  Janganlah  engkau  tertipu  dengan  dirimu
sendiri.  Sesungguhnya engkau telah  bertempur dengan  kaum

yang  tidak  bexpengalaman  dalam  peperangan  sehingga kamu
meraih     kemenangan!     Demi     Alah,     seandainya     engkau
bexperang dengan kani, kanilah pemenangnya." [42

6672.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari

]4t    Lihat As-Sf.rch A»-Ivabowi.ych karya lbnu Hisyam (3/89).
'42    Lihat As-Sf.rch A"-Ivabowfych karya lbnu Hisyan (3/314).
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Muhammad  bin  Abi  Muhammad  (maula  keluarga Zaid  bin
Tsabit), dari Sa'id bin Jubair atau Ikrimch, dari lbnu Abbas, ia

:e#.¥fi=6;y;l!:?=-;P=de#ei#=nl;g=i3f-
6673.   AI  Qasim menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain

menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

§e##=±Td¥Lar±g¥m:#pr{#rm2.,#3LL£
:\{j.i,  ia  berkata,  "Seorang  Yahudi  bemana  Finhas  saat

perang  Badar  berkata,   `Janganlah  Muhammad  tertipu  oleh
dirinya sendiri hanya karena dia telah mengalahkan Quraisy,
karena  orang-orang  Quraisy  tidak  pandai  bexperang'.   Lalu

¥fchrfe:m±g±L±j¥Tj.,,[4far{#G,rfuLj
Abu  Ja'far  berkata:  Semua riwayat  tersebut  menunjukkan

i#sstsTung#%y;an#enJja!d±b#-;m±gL¥f::=:lr=:
orang Yahudi, yang juga menjadi objek pembicaraan dalam fiman-
Nya,  Sg±; j>'€`: -;# 6\= £ . Itu pun menunjukkan bahwa bacaan
yang menggunckan /c7 lebih utama daripada yang menggunakan ycr' .

Makna lafazh  GJ£:{-; adalah kalian dikumpulkan, hingga
kalian diseret ke neraka.

Makna    3\{j.i rfej  adalah   seburuk-buruk   tempat   kalian
dikunpulkan.

Mujahid pemah berkata sebagaimana diriwayatkan berikut ini :

'43   A| Qurthubi dalam 4/ Jam7.' /i. .4Aham A/ g«r `a» (4/24).
'44   As-Suyuthi dalam.4d-Diirr A/ Ma"tsar (2/10).
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6674.   Muhammad bin Ainr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan kepada kami  dari  Isa,  dari  Ibnu Najih,
dari  Mujahid,  tentang  firman  Allah  SWT,   :\{j.i ;§j,  ia
berkata, "(Malmanya adalah) seburuk-buruk tempat yang telch
merekapersiapkanuntukmerekasendiri."[45

6675.   AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan ungkapan yang serupa.

eec

fi{e€+53£"iL;deed.{giv,j,%\:.pe6\=£
c=-,.£,±g!J,&ijfa-(C,i ri<j=¥.3,Gt£=i5

©3£<y.i+b4y:€ife'd,`{d>dL£+.~t£[
"Sesrmggwhnya telah add tandr bqgi ham« pads dra

go[ongrm yang telah bertem« ®ertempe4r). Segolongan
beiperang di julan AIIah dan (segolongun) yang hen hafir
yang dengun .,iurto kepala melihat (sealcan~alcan) orang-

orang muslimin dra halt j«mlah mereha. A»ch merLgratlcan
de7tgrn banttmn-Nya sjapa yang dikehendctki-Nya.

Sesungg«hnya Pads yang demihian ifu terdrpat Pe[ajaran
bagi orang-orang yang mempunydi mate hati."

(Qs. Aafi Thraan [3]:  13)

t45    As-Suyuthi dalam Ad-Dw« ,4/ A/antswr (2/10).
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Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah  "Katckanlah  wahai
Muhanmad!   kapada  orang-orang  Yahudi  yang  ada  di  negerimu,
• Sesungguhnya telah ada tanda bagi halian' -males:nd darn -fu.rf  aldalch

tanda dan pelajaran- yang  menunjukkan kebenaran perkataan-Ku,
yakni sesungguhnya kalian akan dikalahkan. "

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut
lnl:

6676.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan
kepada  kani  dari  Qatadah,  tentang  firman  Allah  SWT,   i:
»-5SX'..;pe &^= "Sesungguhnya telah ada tanda bagi halian, " La

berkata, "Maknanya adalah pelajaran dan sesuatu yang pantas
untuk direnungi. "6

6677.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi'
dengan  ungkapan  yang  serupa,  hanya  saja  ia  menggunakan
kata jzi:i (sesuatu yang pantas untuk direnungkan).

Lafazh;;i:!j,maknanyaadalahpadaduakelompok.Kataifjll
bisadiartikansekelompokmanusia.]47

Lafazh ed.l  (keduanya bertemu) maksudnya untuk berperang.
Maksud  dali  "salch  satu  kelompok"  adalah  Rasulullah  SAW
beserta para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Sedangkan
kelompok yang lain adalch kaum musyrik Quraisy.

LElfazh  S{ ±± - 5=f£ ±=±i, "Segolongan  berperang di
/.a/a#  .4//ch"  maksudnya   satu   kelompok   bexperang   dalam

]46   As-Suyuthi dalan Ad-D#rr i4/ Ma#ts#r (2/10).
]47   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/604).
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rangka    melaksanakan    ketaatan    dalani    agamanya,    yakni

(kelompok) Rasulullah SAW bersama para sahabat.

Lgrfazh a.5,\=  6gi3]6  "Dan  (segolongan)  yang  lain  haf iir'`
mcksudnya adalah kaum musyrik Quraisy.

Hal tersebut dijelaskan dalan riwayat-riwdyat berikut ini:

6678.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin
Bukair menceritakan kepada kani dari Muhammad bin Ishaq,
ia berkata:  Muhammad bin Abi Muhanmad (maula Zaid bin
Tsabit)   menceritakan  kepadcku  dari   Sa'id  bin   Jubair   atau

:di¥=>darL:bndifb„=L£:.:an#;¥¥\,#SsYs:,„g6g¥„r;
telah  ada  tanda  bagi  kalian  pada  dua  golongan  yang  telah
bertemu  foertempur).   Segolongan  berperang  di  jalan  Allah
cJa# /sego/o#gr#J );crag /az.7I ha¢r, " ia berkata, "Mereka adalah

pMarfssu¥a::t;i:;±uLL„£,=WL¥f:£#;to:a;s=gop,:::¢g„,B;::;

/az.#   fa#r"  adalah   sekelompok   kaum   kafir   dari   kalangan

Quraisy.148

6679.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritckan kepada kani  dari  Ibnu Ishaq,  dari  Muhammad
bin  Abi  lshaq  (maula Zaid bin Tsabit),  dari  Sa'id  bin Jubair
atau Ikrimch, dari Ibnu Abbas, dengan riwayat yang serupa.

6680.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

§efaT:¥du{|ibn=urgid„=|dr#,##,e:,t¥::9+F¥±l#
"Sesungguhaya   telah   ada   tanda   bagi   halian   pada   dua

'48    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/605)  dan  As-Suyuthi  dalam  4cJ-Dwrr  i4/

Mantsur(2l\O).
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golongan   yang    telah    bertemu    foertempur).    Segolongan
berperc!#g    dj.   /.a/¢#    .4//a¢,"   bahwa    maksudnya    adalch

#:ck=da€ensgAanwLadfe¥an¢®5,P=Sfi;i,yDa;„A(#o„::„;
y8»g  /az.7f  ha/r,"  adalah  kaum  Quraisy  yang  kalah  dalam
PerangBadar.149

6681.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kalni,     ia     berkata:     Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujchid,
tentang  firman  Allah  SWT,   sg£;  6, J'€`:  -;#    61=  £
"Sesungguhnya   telah   ada   tande   bagi   halian   pada   dua

go/oj7g¢#,"   ia  berkata,   "Ayat  tersebut  menjelaskan  tentang
Muhammad   dengan  para  sahabatnya   serta   kaum   musyrik

QuraisypadaperangBadar."150

6682.   AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan  -kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid
dengan riwayat yang serupa.

6683.   AI  Hasan  bin Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
AbdurTazzaq   mengabarkan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ats-
Tsauri  mengabarkan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih,  dari

¥rJ#>te=#¥#=~A£#,,S¥J;ggr#;ry:~"*`/:a:id`a¥»#a
bagi-kalian    pada    dua    golongan    yang    telah    bertemu

f oertempur). Segolongan berperang di jalan Allah," .iabe;drzrto,

]49    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/605).
]5°   |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (2/605).
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"Ayat tersebut menjelaskan perang Badar, yakni pertempuran

antarakaummuslimdengankaumkafir."[5'

Abu Ja'far berkata: Lafach  "iz+, dalan fiman-Nya  1;£ "i£+2
fit +i+' i di-rcr/ey '-kan, padahal kalimat sebelunnya  ;£€£?, +p

karena maknanya adalch "Salah satu dari keduanya berperang di jalan
Allali."  Secara  kaidah  bahasa Arab,  kata tersebut  sebagai  "wb/c]c7o',
sebagaimana ungkapan seorang penyair:

cj:;; 'JG}\ \{j L5;; :};jj   #   :a=±:p :)=j L#, 9ir ::=±;
"Dahulu  aha  memilihi  dua  kaki  yang  sehat,  seiring  dengan

wak[u yang berjalan, salah satunya menjadi lumpuh."

Juga seperti bait syair yang diungkapkan oleh Ibnu Mufarrigh,

JL::,=jo, i. ,.T+,; \iJ :)=J;    #    ;i.:, :)=J :L#J g.i+ :=-:±S
_,,,,,,

oi,J± 33€L .1±£ j.I fi3   #  5;;=i ;J€j :=± g3¢` L£€j
-,S

"Dulu aha punya dua haki, salah satunya sehat, sementara yang

lainnya lumpuh.

Yang sehat adalah kabilah Azdu Syanu'ah, sementara yang lumpuh
adalah kabilah Azdu Uman. "

Demikianlch yang dilakukan oleh orang Arab pada setiap kata

yang     diungkapkan     secara    berulang.     Jika    yang     diulang     itu
berkedudukan  sebagai  si/crf  atau  bade/,  maka  i. 'rcrb-nya  disesuaikan
dengan    kalimat    pertama.     Sedangkan    jika    yang    diulang    itu
berkedudukan sebagai mwb/clda', maka I. 'rcrb-nya di-rc}/cr-kan, namun
terkadang di-#clsfocrb-kan karena adanya/ 'i./ mw/cr 'c}dz. (kata kerja yang
membutuhkan objek), atau adanya/ 'i./-/ 'z./ #ag„!.s sebelumnya.

'5`   Abdurazzaq  dalam  tafsimya  (1/385)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalan  tafsimya

(2/605).
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Berkaitan   dengan   bait   tersebut,   seandainya   keduanya   di-
4ho/crd-kan, maka ungkapannya adalah,

al;jil I;j'j ai* I;j   #  tfji.:I=j tsj; :±±;
"Aha bagaikan orang yang memiliki duo kaki itu, bagaikan orang

yang memiliki sebelah kaki yang sehat sementara yang lairmya
lumpuh.''

Demikian  pula jika kata  a6  dik-Acz/czd-kan,  bisa  saja  dengan
ketentuan mengulang kalimat sebelumnya, yakni,

&, # i rf ± ¢ `,ffl, * ia,

Kendati  secara kaidah bahasa,  hal  itu bisa dilakukan,  namun
secara bacaan AI  Qur`an,  hal  itu tidak bisa diwujudkan,  karena ada
kesepakatan   di   kalangan   ahli   qira`at   untuk   tidak   membacanya
demikian.

Demikian pula seandainya kata ab dibaca #asAczb,  boleh  saja.
Jadi, ungkapan asli tersebut adalah,

L# tds®l j± g! i.FT ifo' 'e6~ is

Penakwi]an firman Allah:  ;giv <;iB ;ig±; riJ<;;;; /rfrog
dengan mata kepala melihat (seakan-akan)  orang-orang muslimin
duo kali jumlah mereka).

Abu Ja'far berkata: Ulana qira`at berbeda pendapat tentang
bacaan ayat tersebut.

Pertama: Ulana Madinch membacanya i{Jrj}< dengan /cr. Jadi
rrrcknarryai,  "Sesungguhnya  telah  ada  tanda  bagi  kalian  -wahai
orang-orang  Yahndi-  pada  dua  golongan  yang  telah  bertempur.
Segolongan  berperang  di  jalan  Allah  dan  yang  lain  kafir,  halian
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melihat  orang-orang  musyrik  dua  kali  haum  muslim  dengan  mata
kepala sendiri. "

Ungkapan   tersebut   menunjukkan   bahwa   pasukan   muslim
sangat kuat.  Allah  menyatakan,  ''Sesw#ggr¢fe#};cr  crdcr pe/a/.clrcz#  ##/et4

kalian  wahai  haum  Yahudi.I   Kalian  melihat  jumlah  koum  muslim
sedihit,  sementara koum musyrik banyak,  namun koum muslim tetap
menang."

Kedua:   Mayoritas   ulama   Kufch,   Bashrch,   dan   Makkah
membacanya  ,:j±£; riJ<i;;3  dengan ya.  Maknanya  adalah,  "Kaum
muslim yang ikut dalam perang melihat bchwa jumlah kaum kafir dua
kali dari jumlah kaum muslim.  Jadi, penafsiran ayat tersebut adalah,
"Sesungguhnya   ada   peldyaran  bagi   kalian  wahai   kaun   Yahudi!

Tentang dua kelompok yang berperang, satu kelompok berperang di

jalan Allah sementara yang lain hafir, haum muslim melihat junlah
mereka sedihit sementara kaum musyrik banyak, namun mereka tetap
mendapatkan kemenangan. "

Jika ada yang bertanya,  "Jadi,  apakah  alasan kelompok yang
membacanya  dengan  iya?  Siapakah  di  antara  mereka  yang  melihat
kelompok lain dua kali lipat darinya? Apakch kelompok muslim atau
musyrik? Atau kelompok lain yang melihat salah satunya demikian?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu:

I.  Sebagian  dari  mereka bexpendapat  bahwa kelompok  yang
melihat kelompok lain dun kali lipat darinya adalch kelompok muslim.
Jelasnya, Allah SWT menyedikitkan jumlah (kaum musyrik) di mata
mereka, sehingga mereka hanya melihatnya dua kali lipat. Kemudian

pada  kesempatan  lain  Allah  menyedikitkarmya  kembali   sehingga
melihatnya seimbang.

Riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:



+ `                   . I Titifr4ch,Thdri

6684.   Musa    menceritakan     kepada     kami,r    ia     berkata:     Amr
menceritakan kepada kami,  ia `beckata:  Asbath  menceritakan
kepada   kami   dari   As-Suddi,   tentang   cerita   yang   beliau

:££#¥5ch¥T?±#==¥i#1a¥i¥+g¥
`Sesungguhnya telah ada tanda bagi hamu pada dua golongan

yang  telah  bertemu  ¢ertempur).  Segolongan  berperang  di
jalan  Allah  dan  (segolongan)  yang  lain  hafir  yang  dengan
mata kepala melihat (seakan-ahan) orang-orang muslimin dua
ha/i. /.win/aft  mereha '.  Ia berkata,  `Cerita tersebut  terjadi  pada

perang  Badar.  Abdullah  bin  Mas'ud  berkata,   `Kani  telah
menyaksikan  kaum  musyrikin,  kani  melihat jumlah  mereka

yang jauh lebih banyak, kemudian kani melihat mereka dalam
junlch yang seimbang, itulah makna firman Allah SWT:  S!j-j~ ap'i ji f#,*:  ,,Dc7"
ketiha  Allah  menampakkan  mereha  kepada  hamu  sekalian,
ketika kamu berjumpa dengan mereka berjunlch sedihit pada

penglihatan  matarm  dan kanu  ditampckhan-Nya  berjumlah
sedikit  pada  penglihatan  mata  mereka. "  (Qs.  AI  ALrlfzIAI, T:g|..

44).`52

Jadi, makna ayat tersebut adalch, "Sesungguhnya ada pelajalari
bagi  kalian wchai  kaum  Yahudi!  Dalan  dua kelompok  yang
bertempur,  salah  satunya  adalah  pasukan  muslim,  dan  salah
satunya  lagi  pasukan  musyrik;  kaum  musyrik  dalam jumlah

yang  banyak,  sementara  kaum  muslim  dalam  jumlah  yang
sedikit.   Kelompok   yang   sedikit   melihat   yang   lain   dalan

junlah   yang   berlipat-lipat   keinudi-an   mereka   melihatnya
hanya   satu   kali   lipat.   Itulah   salah   satu   makna   fl/-/¢q/j./

#i -j> ife'j se

]52   As-Suyuthi dalan ]4d-Dqrr ]4/ "a»tsqr (2/10).
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(menyedikitkan),  seperti  yang  Allah  kabarkan  kepada  kaun
muslim,  bahwa mereka disedikitkan dalan pandangan kaum
muslim."

Makna   lainnya   adalah   seperti   yang   dikatakan   oleh   Ibnu
Mas'ud,  yakni  mereka  melihat jumlah  kaum  musyrik  yang
seimbang,  itulah  "fag/I./ "  (menyedikitkan)  yang  kedua,  yang
diungkapkan  dalam  firman-Nya,

#i -e:  ifej ie€ ap't -sl f#~L; ;!J"Dan   ketika   Allah

menampckkan  mereka  kepada  kamu  sekalian,  ketika  kamu
berjumpa dengan mereha berjunlah sedihit pada penglihatan
matamu dan kamu  ditampckhan-Nya berjunlah  sedihit  pada

pe#g/z.Acr/cr# mcrfcz merefacz. " (Qs. Al _Anfaal  [8] : 44).

2.   Sebagian  dari  mereka  bexpendapat  bahwa  yang  melihat
kaum musyrik berjumlah dua kali  lipat adalah kaum muslim,  hanya
saja kaum muslim melihat mereka dalam jumlah yang tetap, lalu Allah
SWT menolong mereka.

Mereka  berkata,   "Oleh  karena  itu,  Allah  SWT  berfiman
kepada kaum  Yahudi,  `Semun itu merupckan pelajaran bagi  kalian,
Allah menckut-nakuti dengan kekalahan yang akan menimpa mereka,
seperti   yang  dirasakan  oleh  kaum  yang  bertempur  pada  perang
Badar'.„

Riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalch:

6685.   Muhainmad bin  Sa'id menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan

i#w±anii:s¥a#¥-¥:{„A#„=j~q,;£¥gg:#g
pada    dun    golongan    yang    telah    bertemu    foertempur).
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Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang
/az.» ha/r, " ia berkata, "Ayat ini menjelaskan keringanan yang
Allah  berikan  saat  perang  Badar,  ketika  itu  kaum  mukmin
berjumlah 313 orang, sementara kaum musyrik berjumlah dua

££.>{'gt{ug,;:,#I:¥tEL=ij,Ts¥:¥£T„;%
ado tanda bagi kamu pada dun golongan yang telah bertemu

foertempur).    Segolongan   berperang.  di,  jalan   Allah   dan
(segolongan) yang lain kqfir yang dengan mata kepala melihat
(seahan-akan) orang-orang muslimin dua hali jumlah mereha'.
Jumlali  kaum  musyrik, saat  itu 626  orang,  lalu  Allah  SWT
memberikan pertolongan. `Itulah  keringanan  yang  didapatkan
Olehkaunmukmin.M15.3`

Abu  Ja'far  berkata:  Riwayat  tersebut  bertentangan  dengan
banyak riwayat yang menjelaskan jumlah kaum musyrik pada perang
Badar.  Sebenamya  para  ulana  dalam  hal  itu ,terbagi  menjadi  dua
kelompok;    ada    yang    menyatakan    1000    orang.  dan    ada    yang
menyatckan antara 900 sampal 1000 orang.

Riwayat-riwayat   yang   menjelaskan   bahwa   jumlah   kaum
musyrik 1000 orang adalah:

6686.   Harun   bin   Ishaq   AI   Handani   menceritakan   kepadaku,   ia
berkata:  Mush'ab  bin Miqdan]54  mence`ritakan  kepada kami,

'53    As-Suyuthi dalam Ad-D#rr A/ „awts#r (2/10).
[54    Mush'ab  bin  Miqdam  AI  Khats'ami  (maula Abu Abdillah  AI  Kufi),  Ishaq  bin

Rahawaih, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan darinya.r lbnu Hibban
menuturkannya dalam jajaran orang-orang tsJ.qch.
Ali   bin   Hakim   A]   Audi   berkata,   "Aku   melihat   dia   memiliki   pemahaman
Murji'ah,   Ialu   aku   bermimpi   seakan-akan   di   leherku   terdapat   salib,   maka
akhimya aku meninggalkannya. "
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ia berkata:  Israil menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Abu
Ishaq  menceritakan  kepada  kani  dari  Haritsah,  dari  Ali,  ia
berkata,  "Rasulullch  SAW  pergi  ke  Badar,  dan  kani  bisa
mendahului mereka ke sana, lalu kani mendapatkan dua orang
di  sana,  satu  orang  Quraisy  dan  satunya  lagi  hambasahaya
milik  Uqbch  bin  Abi  Muith.  Orang  Quraisy  itu  lalu  kabur,
sementara yang hambaschaya kani tahan. Kani lalu bertanya
kepadanya,  'Berapa junlah  mereka?'  Dia  menjawab,  `Demi
Allah, junlchnya  sangat  banyck  dan menakutkan'.  Akhimya
setiap kali dia mengatckan kata-kata seperti itu, kaum muslim
memukulnya.    Sampailch    giliran    Rasulullch    SAW    yang
menginterogasinya,  'Berapr jwm/aft merefa.? ' Dia menjawab,
`Demi Allah, jurnldrya banyak dan menakutkan'. Rasulullch

memcksanya utk memberitahu jumlah mereka, nanun dia
tetap    tidak    menjawab.    Rasulullah    SAW    pun    bertanya
keiedtrya, 'Berapa unta yang mereha sembelih_ s.etiqp ha:i: '
Dia  menjawab,   `Sepuluh'.   Rasulullat  SAW  lalu  bersabda,
`Jumlah mereka seribu (orang)..wls5

6687.   Abu  Sa'id bin Yusya AI  Bagdadi  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata:  Ishaq  bin  Manshur  menceritakan  kepada .kami  dari
lsrail,  dari  Abu  lshaq,  dari  Abu  Ubaidah,  dari  Abdillch,`  ia
berkata,  "Aku  menchan  seorang  lelaki  di  antara  mereka  -
orang musyrik- saat perang Badar. Aku bertanya kepadanya,
`Berapajumlahkalian?'Diamenjawab,`Seribu'."

Muhammad bin Abdillah AI Hadhrami dan yang lain berkata,  "Dia wafat pada
tchun 203 H."
Ahmad  bin  Hanbal  berkata,   "Dia  orang  yang  shalih."   7Tchdz!.b  Af-raAdzi.b
(,0/166).'55   A|  Haitsani  dalan  Ma/.ma'  ,4z-Zowa`i.d (6/75)  dan  AI  Hind  dalam  Kanz  zl/

Umma/(2994l).
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Riwayat-riwayat   yang   inenjelaskan   bahwa   jumlali   kaum
musyrik berkisar 900-1000 orang adalch:

6688.   Ibnu Humaid menceritckan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Ishaq  berkata,
Yazid  bin  Ruman  menceritakan  kepadaku  dari  Urwah  bin
Zubair,    ia    berkata,    "Rasulullah    SAW    mengutus    para
sahabatnya ke tempat sumber air untuk mencari berita. Mereka
lalu  mendapatkan  orang-orang  yang  bekelja  sebagai  tukang

pengambil   air   dari   kalangan   Quraisy,   diantaranya   Aslam
(pembantu bani Hadiaj) , dan Aridh Abu Yasar (pembantu bani
Ash).  Mereka-pun  membawa keduanya  kepada  Nabi  SAW.
Rasulullah   .SAW`  ber(anya   kepada   keduanya, -'BerapckaiA

/.«7"/ch    mereha?' ;  Keduanya `  menjawab,    `Banyak!'    Nabi
`   bertanya  lagi,   `Berapa? :  `Kami  tidak  tahu',  jawab  mereka.

Nalhii  bedanyavy   `Berapa  unta  yang  halian   sembelih   setiap
Az7rz.? '  Mereka `menjawab,  `Satu  hari  sembilan,  atau  kadang-
kadang    sepuluh'.   'Akhimya    Rasulullch    SAW    bersabda,

1  ``(Jumlah) mereha antara 900-1 0oo orang'.wls6

6689.    B'isyr  -menceritakan     kepada     kam`i,   \ia     berkata:     Yazid
menceritakan  keriada \kani,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakankg!D:ai¥;?Lg:.iL=ap£.;'erm±¥;£f;,;;;.¥a:;f

tanda  bagi  hamu  pada  dua  golongan  yang  telah  berlemu

foeriempur).    Segolongan   berperang   di   jalan   Allah   dan
(segolongan) yang lain hafir yang dengan mata kepala melihat
(seahan-ahan)    orang-orang    muslimin    dua    hali    jumlah
merekcr, "  ia  berkata,  "Itu  terjadi  saat  perang  Badar,  juinlah

`56    \b" Kats±r dalam AI Bidayah wa An-Nihayah (3126S).
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kaun  musyrik  seribu  atau  mendekatinya,  sementara jumlah

para sahabat Nabi SAW tiga ratus |ebih."]57

6690.   AI  Hasan  bin  Ychya  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:
Abdurazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar

;#a2=;kefa¥{ep£;kd¥i`:¥jiQa6fa±chiste:t£:g8gafi=:anA.L#:
giv.i CiS,  ia  berkat?,  "Jumlah  mereka jail  lebih  banyak
daripada  Oumlah  kaum  muslim),  lalu  70  orang  dari  mereka
terbunuh,dan70orangtertawanpadaperangBadar."]58

6691.   AI  Mutsama  menceritakan  kepaha -kani,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

:i¥¥an±;:i5F?i.i,=¥ca##;i;-'±pe:i¥
"Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada duo golongan

yang  telch  bertemu  foertempur).  Segolongan  berperang  di
jalan  Allah  dan  (segolongan)  yang  lain  kafiir  yang  dengan
mata  kepala melihal  (seahan-ahan)  orang-orang muslim duo
ha/f. /.win/aA  mereha, "  ia  berkata,  "Peristiwa  itu  terjadi  saat

perang  Badar,  juinlah  kaun  musyrik  950  orang,  sedangkan
junlahsahabatNabiSAW3|3orang."'59

6692.   AI   Qasim  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   AI   Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hadiaj  menceritakan
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij bckata, "Jumlah para sahabat

'57    |bnu Katsir dalam A/ Bi.dyaA wa i4#-IVJ.Aaych (3/30l).
'58   |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/606)  dan  Abdurrazzaq  dalam  tafsimya

(,/384).]59    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/605)  dan  As-Suyuthi  dalam  ,4d-D«rr  i4/

Mantsur (2/\OD.
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kala  itu  310  orang  lebih,  sementara  kaum  musyrik  antara
900-1000orang.M]60

Abu Ja'far berkata: Semun riwayat tersebut berbeda dengan
riwayat  yang  kani  ungkapkan  dari  Ibnu  Abbas  berkaitan  dengan

jumlah   kaum   musyrik   saat   perang   Badar.    Jika  jumlah.  yang
menunjukkan  lebih  dari  900  orang adalah jumlah yang benar, maka
inalma per{ina yang kani riwayatkan dari Ibnu Masud (riwayat no.
6684)lebihtepat.                                                                `     8         +     I

3r. Ada yang berpendapat bchwa bhangap kaum musyrik lebih
dari  900  orang,  tetapi  kaum  muslim  melihat,judah ,mereka  lebih
sedikit.

Mereka   berkata,   "AIlah   SWT   menjadikan   kaum   musyrik
nampak   dalin  jumlah   yang   sedikit,   dan   itu   merupakan   tanda
kekuasaan Allah bngi kaum muslim."

¥.,:£:;i:e#=[gE;gag.:ki;ged-:drb:#chan::#:s;i:s:a¥?i:
gantinya  berubal,  dari  kata  8ant`it  dring <`kedua  menjadi  kata  ganti
drang ketiga, \`karena itu merupakan perintah dari Allah kepada Nabi-
Ny?T  agar  mengatakannya,   sehingga   lebih  baik  jika  diungkapkan
dengan    kata    ganti    orang    kedua   pada    satu    kesempatan,    lalu
diungkapkan   dalam   bentuk   berita   pada   kesempatan   lain,   serupa
dengan firman Allah SWT,  ,i;± gy, rr> 6±£j th.i i  ;;r\££ Tji
'Sehingga` apabila halian berada di dalam bahtera,  dan meluncurlah

bahtera  itu  membowa  ordng-orang yang  ada  di  dalamnya  dengan
/I.wpa# a#gi.# );ang baj.A'. " (Qs. Yuunus [ 10] : 22)

]6°    Diungkapkan   pula   oleh   AI   Qurthubi   dalam  r4/  /amj.'  /7.  .4Akam  A/  gztr`ow

(4/190).
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Mereka  pun   berkata,   "Jika   ada   seseorang   yang   bertanya,
'Bagaimana  bisa  mereka  melihatnya  2  kali  lipat,  padchal  jumlah

mereka kala itu 3 kali lipat dari jumlah kaum muslim?' mcka dijawab,
'Hal   itu   seperti   yang   ada   dalan   ungkapan   seseorang   yang   di

hadapannya terdapat seorang hanbaschaya miliknya,
®

4L* i;:Gi
"Aku membutuhkan yang semisal dengannya. "

Makna ungkapan tersebut adalah, "Aku mcmbutuhkannya dan
satu orang yang semisal dengannya".

nemikian pula ungkapan,

£j;:Gi
"Aku membutuhkan dua orang yang sepertinya". i

Makna ungkapan tersebut adalah, "Aku membutuhkannya dan
dua orang yang semisal dengannya".

Demikiahpulaungkapan,

¥j;:Gi3'uloi+
"Aku punya uang seribu dan butuh dua bali lipat darinya".

Mcksndnya, "Aku butuh uang 3 ribu".

Ketika seseorang bermaksud bahwa bilangan seribu itu masuk
dalam kata mi.ts/, maka yang dibutuhkan adalch 2 ribu, demikian pula

jika ungkapannya 2, maka yang dibutuhkan adalah 3.

Contoh lainnya adalah, }Zi:: i+13i "4k" me/i.Aa/ ha/7.a» semj.sa/
ha/z.ow ". Maknanya adalah dun kali lipat dari jumlah kalian. Demikian

qu\a ul\givapan, .peg .irjl  "Aku  melihat  halian  dua  misal  halian."
Maknanya adalah 3 kali lipat kalian'."
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4.  Ada  yang  bependapat  bahwa  Allah  SWT menampakkan
kaum  muslim  kepada  kelompok  kafir  dengan\ 2  kali  lipat  jumlah
mereka.

Riwayat  ini  juga  bertentangan  dengan  zhahir  ayat,  karena
Allah SWT berfiman, ;±±j±;i ie:
#} ~b, "Dan  ketika  Allah

~j,xp-i,3Lf£##|SS
menampckkan  mereha  kepada  kamu

sehalian,  ketika  kamu  berjumpa  dengan  mereka  berjumlah  sedihit

pada  penglihatan  matanou  dan  kamu  ditdmpckhan-Nya  berjumlah
sedikit pada penglihatan mata mereha. " (Qs. A;i ALhidal [8|.. 44).

Zhahir.  ayat  tersebut  menunjukkan  bchwa  setiap  kelompok
dipandang sedikit oleh kelompok yang` lainnya.

Abu  Ja'far  berrita:  Oralg  lain  membaca  dengan  lafazh

i{J~j}! dengan /a yang di-dbammch-kan, yang maknanya adalch Allah
menampakkan mereka dalam jumlah dun kali liprt.

Abu   Ja;far  `btrkata:   Bacaan   yang   benar   adalah   bacaan
dengin  lafazh  rjj/.  ¥dengan  jiw:'  Maksud  dari   ''*e/ompo*  /a7.»»);a"
adalah  kaum   kafir.   Pada  satu   kesempatan   (yang   pertama)   Allah
menampakkan mereka dua kali lipat dalam pandangan kaum muslim,
karena  Allah  SWT  menjadikarmya  nampak  lebih  sedikit.  Taksiran
mereka yang pertama adalah 2 k`ali lipat. Lalu  dalam kesempatan lain

(yang   kedua)   Allah   menampakkan   mereka   dalam   jumlah   yang
seimbang.    Lalu    dalan    kesempatan   `lain    (yang    ketiga)    Allah
menampakkan mereka lebih sedikit d`ari jumlah kaum muslim.

Riwayat- Riv{ayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah :

6693.   Abu  Sa'id  AI  Baghdadi  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari
Israil,  dari  Abi  Ishaq,  dari  Abu  Ubaidah,  dari  Abdullch,  ia
berkata,   "Mereka  telah  dijadikan  sedikit  dalam  pandangan
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kami   saat   perang   Badar,   sehingga   aku   berkata   kepada
seseorang yang  ada di  sisiku,  'Apakah kamu melihat jumlch
mereka  hanya  70  orang?'   Dia  berkata,   `Seratus'.   Lalu  ia
berkata,   'Aku  menahan  seseorang   dari  mereka,   lalu  kami
bertanya kepadanya,  `Berapa jumlch kalian?'  Dia menjawab,
`seribu..Mi6I

Diriwayatkan  dari  Qatadah,  -ia  berkata,  "Jika  ungkapannya

*~j}', niscaya jumlch mereka edalch dua kali lipat dari jumlch
kalian.„

6694.   AI  Mutsanna  `menceritakan  kepadaku  demikian,  ia  berkata:
Abdurrahman bin Abi  Hammad menceritakan  kepadaku dari
Ibnu Mubarak, dari Ma'mar, dari Qatadah.

Abu  Ja'far berkata:  Dari  dua  riwayat  lbnu  Mas'`rd  yang
telah  kami  sebutkan  -keduanya  menjelaskan  perbedaan  tcksiran
kaum  muslim  tentang  bilangan  kaum  musyrik  dalam  waktu  yang
beragan- terlihat  bahwa  AllJah  SWT  mengabarkan  hal  itu  kepada
kaum   Yahudi,   padahal   kaum   Yahudi   tahu   tentang  jumlah   dua
kelompok tersebut.  Itu semua merupakan pemberitahuan bagi mereka
baliwa  Allah  SWT  memberikan  pertolongan  kepada  kaum  mukmin.
Janganlah mereka (kaum Yahudi) merasa tertipu dengan jumlah dan
kekuatan   yang   mereka   miliki,   karena   Allah   SWT   clan   selalu
memberikan pertolongan \kepada kaum  mukmin, dan berhati-hatilah,
agar  musibch  yang  menimpa  kaum  musyrik  Quraisy  saat  perang
Badar tidak menimpa mereka.

Selanjutnya fiman Allah SWT,  ¢P.i €iS /me/7.A" de»gr»
mata kepala)

t6'    Diun8kapkan pula oleh AI Qurthubi dalam A/ /amJ.' /7. Ahham A/ g«r `ow (4/26).
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Lafazh <;:S adalah m¢sAdar dari i;fJ;3 l:i3`i3J3. Adapun  ::Jj3
i£:+  U.-j; ?\£;j` i  ''Sa);¢ bermj.mpi. I.#d¢„ adalah ungkapan yang pada
dasamya tidak sesuai dengan kaidch.

Diungkapkan dalam bchasa Arab cP.I gi) ;f 3i, juga #°1 Sl:?
dengan di-#osfoab-kan dan di-ra/¢ '-kan, y'ang maknanya adalah sejauh

pandangan. Kata itu dianbil dari kata g¥J`. Ungkapan laihnya adalah
;b:?     i}ill,     yang    maknanya    mereka    dud+Ik    di    tempa't    yang
memungkinkan mereka dapat saling melihat.                        i

Jadi, ` mala  lafal
dalam junlah dua kali ,lipat.

}{j~j|£  adalah  rpala  mereka  mdihatnya

f

a,-

Penakwihan firman Allah:   i  €>L '.~t£J i; £,.j¥> ±jJ!J 'fiij
±S}j-SH,£.':+j6q,`<>(Allah.in;nguatiranden?an'bTritu_i¥-Nya
;iapa yirng dikehendahi-Nya. Sesungguhnj/a pada yang demikian itu
tdrdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata <hati).

Abu Ja'far berkafa:  Makna kalimat  t£: '2{j 'adalah Allah
SWT  memperkuat  mereka ' dengan  memberilqu  pertolpngin  yang
dikehendaki-Nya.

Ungkapandalamayattersebutserupadeng+anungkapantJ®JI.ire
li£ ' u€S^; yang maknanya akq memberikan kekuatan dan peaplongan
kep'adanya.  Demikian pula ungkapah  t'J-=!6 ia;:3i 6i "Saya memberikan

pertolongan kepadanya." Juga ungkapan tLj 3fa.i b`€6 ifJ'! (dalam bentuk

Sa±;iJ:,j}¥,3.t::e:3::':,k±S:g::zd„egn¢8,:frfLfe¥ma;aA£]a#,SDWo:;y¥:`:
=e;;;nyai' i:ehaat;n; se;ungguhay;dia amat taat (kepada Tu;an).-"
(Qs. Shaad (38):  17)

Kata Lu:tyl maknanya adalah kekuatan.
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Abu   Ja'far  berkata:   Jadi,   makna   ayat   tersebut   adalah,
"Sungguh  merupakan  pelajaran  bagi  kalian  wahai  kaum  Yahudi!

Yakni tentang dua kelompok yang bertempur,  salch satunya di jalan
Allah, sementara yang satunya lagi di jalan kekafiran. Kaum muslim
melihat mereka 2 kali lipat, lalu Kami memberikan kekuatan kepada

pasukan  muslim  atas  pasukan  kafir,  padahal jumlch  kaum  muslim
sedikit dan pasukan kafir banyak. Allah SWT memberikan kekuatan
dengan pertolongan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. "

Allah  SWT  berfirman,  €!;.S d>    dL ''Sesz.#ggrfAny¢ pnda
}i¢»g demz.fr.an  I./w" -yakni  dalani  pertolongan  yang  Kanii  berikan
terhadap kaum muslim yang jumlahnya sedikit, sehingga mereka bisa
mengalahkan kaum kafir dengan jumlch yang banyak- ada pelajaran
bagi orang yang berakal dan orang yang dapat mengambil pelajaran.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan tafsir tersebut adalah:

6695.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
k£;<;.{kanjs£¥?#ah£;`:anf,s£=„=grA;]„¥oS¥aT;„j'y€gL

demihian   itu   lerdapat   pelof aran   bagi   orang-orang   yang
mcmpr»ysf.    rna/a   ha/I.,"   ia   berkata,    "Maknanya   adalch
sesungguhnya  dalam  peristiwa  ada  pelajaran  bagi  mereka.'62
Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka sehingga
akhimya dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. "

6696.   AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kani   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sana.]63

`62 As-Suyuthi dalan Ad-Dwrr ,4/ Ma"tsur (2/10).
|cO  lbid.
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;ca'fal£=i.fjfr.fj9~k9fG+5#t±u,.,g»,6;6
iL#.tj£€y.tj,a:j=±j.t}€=]-fj,rfe.fj+1f±
©¥Gii#,:i;9Jfifj±:±f:.3a.fa£'d,`s

"Diiadi:ham inca:h peda (pandangan) manusia kecintaan

kepaha apa-apa yang diinghi, yalfu ouanha-ouanito, anak.
anck, huta yang banyck da:ri ients ent+as, Perch, 1nda

ptlihan, binatang.binadeng temck dan sirovdr tadang. I€ulch
kesenangan hidrp di dunia, dan di sisi Alidhich tempat

kembdri yang balk (sorer).

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 14)

rfe-fjp=a£Tgf',:¥£`#.i;~#.a;;¢#¢tro¥„dct££'pfj¢
[pandangan]   manusia  kecintaan   keprida  apa-apa  yang  diingini,
yaitu wanita-wanita, anak-anak; harta yang banyak dart jenis emas,
perak).

Abu  Ja'far  berkata:  Allah  SWT  menghiasi  dunia sehingga
manusia   mencihtainya.    Dia   menghiasi    wanita,    anak-anak,    dan
berbagai perkara yang diungkapkan dalani ayat tersebut. Ayat tersebut
sebenanya merupakan celaan bagi kaum Yahudi yang lebih memilih
kehidupan   dunia,   khususnya   kepemiprpinan   di   dunia,   daripada
mengikuti  Nabi  Muhammad  SAW,  padahal  mereka tabu kebenaran
beliau SAW.-
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AI  Hasan  pemah  berkata,  "Di  antara  bukti  hiasan  tersebut
adalah   tidak   ada   seorang   pun   yang   lebih   mencelanya   daripada
Penciptanya.nl64

6697.   Ahmad  bin  Hazim menceritakan  seperti  itu,  ia  berkata:  Abu
Nu'aim  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:  Abu  Asy'ats
menceritckan kepada kami darinya.

6698.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Jarir
menceritakan kepada kami dari Atha, dari Abi Bakr bin Hafsh
bin  Umar bin  Sa'd,  ia berkata:  Umar berkata,  "Ketika turun
fiman  Allah  SWT,  gs{£lt ¢: .r,t3», 6;6   ''Dz/.ndJ.haw  I.»daA
pada  (pandangan)  manusia  kecintaan  kepada  apa-apa yang
dJ.i.#gJ.#J., " aku  berkata,  "Wahai  Rabb,  sekarang  Engkau  telah
menghiasinya bagi  kani!"  Lalu turunlch  firman  Allah  SWT,

g#:£a%a#,Aa.k#f£%*kfd%ff,;£
yang lebih baik dart yang demikian itu?' Untuk orang-orang
yang bertakwa  (kepada Allah),  pada sisi Tuhan  mereha ada
surga yang mengalir  di  bawahnya  sungai-sungai."  (Qs.  Alzhi
'Imraan [3]:  i5).165

Lafazh;;lp\£:}lmerupakanbentukjamakdarilafazh3\£:Zll.

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata 3\£:ill:

Pertama: Bexpendapat bchwa `gj.»/Adr adalah 1200 Uqiyah.

Riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6699.   Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Sufyan
menceritakan kepada kami dari Abu ,Hushain, dari  Salim bin

'64    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/607).
t65    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/606)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ac/-D„rr  4/

Mantsur (2/ 10`.
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Abil  Ja'ad,  dari  Mu'adz  bin  Jabal,  ia  berkata,  "Satu q7.#/her
adalah  1200 #gz.}ich.M 166

6700.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkala: Abe Bakar
bin lyash menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu` Hushain
menceritakan  kepada  kani  dari  Salim` bin  Abir  Ja'd,  dari
Mu'adz,denganriwayatyangs'ama.        j`   t    :  '`      '   ,^       -`|iL

6701.   Yunus    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu    Wchb
mengabarkan kepada` kami, ia berkata:,_Hafah bin,, Maisaraht67
menceritakan   kepadq   kani I dari   Abu   rdarwan,^   dapi   Abi

`     ~:    `f  ;       i       :I       '     /       I(,:

Thaibah, dari Ibnu Umar,  dia berkata, "j4/ gz.#/fec7r adalah 1200
uqiyah.nd68                                     .              .             s`.             :`                    .          ,`               `

•           ;-A                                                                                                         ,,}`!J..-f^,                            `                            J<..

6702.   Ya'qub bin lqrahim m`enceritakan. kepeqa kam'i,` ia Perkata: AI

Qasim `bin  M?lik  Ai  riduzinsi  inepeerit*ap  kepq¢a:jtkami,  ia
I-1,

berkata:  AI  Ala  bin"Musayyib  mencer'itakan  kepadaku  dari
Ashim  bin  Abi  An-Najud,  ia  berkata,  "Satu  qz.#/fo;r` adalah

~'1200itqiyah:"\69'...h            .        i       ^\    „        +      `t

`                ,                      n,        J                                                         i                               '`        €        '-,         -a

67o3.   'ibpu    Basys}ar    in?ngeritakan S kepaqq s. kapi,
tl

i:`i;   t`erkata:
`                 ,,                                                                    i           `                                                                    ?           .       ,    {.       I_-~      `,       `            i,`              ;

Abdurrininan   bin   CMandi   riehceritakan   kep?qaz,:*kami,   ia
berkata:  Hammad  bin  Zaid  menceritakan  ke`pada  kami  dari
Ashim  bin"B`ahdalin, r-dart  Abi ` shalih,tddal`  Abu  -mraiiah,
dengarl\fiwayatyangs+erurpa.:17o    L            .      I.     i     f{,i   `.``   i

I,''.`                   i          ..       ; 1            -+-t'<           !        i      i     i        +,.L

166    |bnuAbi3HatimLda|amt;fsim;a.{2/688).                       .`'        A    -`        +-`L
t67 ` Dia adalal] Hafsh bin Maisarah{ AI Uqaili-,  Abri' Amr Ash-§han'-ani.-Dia tinggal

di Asqalan.
Ahmad,  AI  Bukhari,  dan  An-Nasa`i  berkata,  "Dia  berasal  dari£ §`hari'a  Syam."
Abu Hatim berkata, "Dia berasal dari Shan'a Yaman."
Abu Hatim berkata, "Haditsnya bagus."
Ya'qub bin sufyan berkata, "Dia tsJ.qch dan tidak be.rm?salah." `      ``   , , >{,\;
Dia pun berkata, "Ia wafat pada tahun 181  H."  7Tchdzj'b A/=raAdzi.b7(2/420).

]68    As.Suyuthi dalam 4d-D"rr A/ A/awtszfr (2/10).
t69    As-Suyuthi dalam f4d-Dzfrr]4/A4cz»ts„r(2/11).      +                                          ,,..,
]7?    As-Suyuthi dalam Ad-Daf".4/ M¢wts"r (2/11-).                                      ,.  `_<_
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6704.   Zakariya  bin  Yahya  Adh-Dharir  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata:   Syababah  menceritakan  kepada  kani,   ia  berkata:
Mukhallad bin Abdil  Wahid menceritakan kepada kami  dari
Ali  bin  Zaid,  dari  Atha  bin  Abi  Maimunah,  dari  Zirr  bin
Hubaisy,  dari  Ubay  bin  Ka'b,  ia  berkata,  "Rasulullah  SAW
bersabda, ` Satu ql.#f*ar adalah 1200 wgi.}iah '''7'

Kedua: Bexpendapat bahwa satu ql.Hfhar adalah 1200 dl.#ar.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalch:

6705.   Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Warits bin Sa'id menceritckan kepada kani, ia berkata: Yunus
menceritakan   kepada   kami   dari   AI   Hasan,    ia   berkata:
Rasulullah   SAW   bersabda,    "Safw   qi.#/her   add/aA    J200
dinar.win

6706.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:    Yazid
menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  Yunus  menceritckan
kepada kami dari AI  Hasan, ia berkata,  "Satu gi.»/her adalah
1200dinar.wl73

6707.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadcku,   ia  berkata:
Bapakku  menceritckan  kapada  kami,  ia  berkata:  Pananku
menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritakan
kepadaku  dari  bapaknya,  dari  lbnu  Abbas,  ia berkata,  "Satu

ql.#/her   adalah   1200   dinar,   atau   sebanding   dengan   1200
mi,sqa,."

'7t    A| Hind da]am Kane4/ Umma/ (2895).
'72   AI  Hind  dalam  KaHz  A/  Umm4/  (2895)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  A/

Mantsur(2l\OD.
'73    |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (2/209).
`74    As.Suyuthi dalam Ad-D!irr ,4/ A/a"tswr (2/10).
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6708.   Aku  mendapatkan  riwayat  dari  AI  Husain,  ia  berkata:  Aku
mendengar    Abu    Mu'adz   berkata:    Ubaid    bin    Sulaiman
mengabarkan kepada kami, ia berkata:  Aku mendengar Adh-
Dhahhak bin Muzchim berkata, "Maksud lafazh ifi°l :;bdl,
adalah harta yang banyak berupa emas dan perak'. Satu gz.#/fear
sana dengan 1200 dinar, atau sebanding dengan  1200 mi.toga/

perch."5

Ketiga: Be]pendapat bahve. satu g7.»lhar sama dengan  12000
dirhan, atau 1000 dinar.

Riwayat-riwayat yang menjelashan pendapat tersebut adalah:

6709.   Ali   bin  Daud'76  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Abu
ShalihL menceritakan   kepada  'kaini, t  ia  berkata:   Mu'awiyah
menceritckan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
"Satugl.»/Aarsamadengan12000dirham,atau|000dinar."'77

6710.   AI Mutsanna menceritakan` kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun
menceritakan kapada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan
kepada  kani > dari Juwaibir,  dari .AdhDhahhak,  'ia  berkata,
"Satu gJ.#/fear adalch 1000 dihar, atau 12000 dirhan." '78

'75    Adh-Dhahhak dalam tafsimya (lre4l).
]76    Ali bin  Daud bin Yazjd At-Tamini AI Qanthari'.  Dia adalah Abu'AI  Hasan bin

Abi Sulaiman AI Baghdadi AI Adami.
AI Khatib berkata, "Ia tsi.qch."
lbnu Hibban menuturkannya dalam jajaran orang-orang /si.qah.
Abu` AI  Hasan  AI  Munadi  berkata,  "la wafat 3  akhir bulan  Dzul  Qa'dall  tahun
262 H.„
Sementara` itu, yang lain berkata, "Ia wafat pada tahun 70 H."
Menurut saya,   pendapat pertama yang benar, sebagaimana diungkapkan secara
tegas  oleh  AI  Baghawi  dalam  ,4/  Wa/q)/a/  dan  Maslamah  bin  Qasim  dalam
kjlidbnya. Tahdeib Ai-Tahdeib (7 /SIT).

'77    As-Suyuthi dalan Ad-De/rr.4/ Ma»tswr (2/I I).
`78    Diriwayatkan  oleh  AI  Baihaqi  dalam  As-Sw#am A/ K"bra  (7/233),  tafsir  lbnu

Abbas (125), dan Adh-Dhahhak dalam tafsimya (I/241 ).
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6711.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, dari AI Hasan, bahwa satu gz.»/Aar
adalch 12000 dirhan.179

6712.   Bisyr menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada
kami,  ia  berkata:  Auf  mengabarkan  kepada  kami  dari  AI
Hasan, bahwa satu g7.»/Aar sana dengan 12000 dirhan..I 80

6713.   Ibnu   Bisyr   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Auf
menceritakan kepada kani dari AI Hasan, ia beckata,  "12000
dirhan.181

6714.   Ibnu Bisyr menceritakan kepada kani, ia berkata: Abdul A'la
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sa'id  menceritakan
kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  AI  Hasan,  dengan  riwayat

yang serupa.

6715.   AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:  Amr bin
Aun    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Husyaim
mengabarkan kepada kami dari Auf, dari AI Hasan, ia berkata,
"Satu g7.»/har adalch 1000 dinar, yakni seimbang dengan d7.y«/

Salah seorang di antara kalian." '82

Ke€mpat:   Belpendapat  bahwa  satu  qi.»/her  sama  dengan
80000 dirhan, atau I 00 rf.J/ emas.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6716.   Muhammad   bin   Basysyar   dan   Muhammad   bin   Mutsanna
menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Ychya bin

lbnu Jauzi dalam Zed ,4/ A/asi.r ( I/359).
AI Baihaqi dalam As-Sw#an A/ Kwbra (7re33).
Ibid.
Ibnu Jauzi dalaln Zed A/ A/as7.r ( I/359).



I:rfurAch-Thdr

Sa'id menceritakan kepada kani dari Sulaiman At-Taimi, dari

Qatadah,  dari  Sa'id  bin  Musayyib,  ia  berkata,  "Satu  q!.#/fear
adalch 80000.M i83

6717.   AI Mutsanna menceritakan kepadcku, ia berkata: Amr bin Aun
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan
kepada kami  dari  Ali  bin  Zaid,  dari  Sa'd  bin  Musayyab,  ia
berkata, "Satu gi.#ffoar sana dengan 80o0o." ]84

6718.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada   kami    dari    Qatadah,   tia   be'rkata,    "Pemah    kami
berbincang-bincang bahiva satu g!.#1¢ar adalah  100 rj.// emas,
atau80000dirhamperak.M]85  -          "

6719.   AI  Hasan  bih  Yahya  inenceritalcan  kepada  kani,  ia  berkata:
Abdurrazzaq' mengabarkan kepada kaini,  ia .berkata:  ^Ma'mar
menginalkan  ke|;ada  kami  'dari  Qatadah,  ia  berkata,  "Satu

gJ.#/foaradalah100rj//emas,atau;80boo`dirhanperak."`]86

6720.   Ahmad bin Hazim mehceritakan kepada kalni, ia berkata: Abu
Nu'aim   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Sufyan
menceritakan  kepada  kami  dari  lsma'il,  dari  Abi  Shalih,  ia
berkata, "Satu g7.#/At7r adalal loo w.//.wl87               „       <

6721.   Musa menceritakan  kepadcku,' ia berkata:  Amr  menceritakan
kepeda  kami,, ia  beckata:  Asbath meneeritakan kepada  kami
dari As-Suddi, ia berkata, "Satu gz.»JAar adalah  100 rj//, yakni

•      8000 mitsqa|.nH8

Ibnu Abi Hatin dalam tafsimya (2/609).
As-Suyuthi dalam 14d-Dzirr 4/ A/arts"r (2/ I 1 ).
As-Suyuthi dalam 4d-Dzirr ,4/ Wants"r (2/ I 1 ).
Abdurrazzaqdalaintafsimya(1/123).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/608).
AI Q`1thub± dz\lam AI Jami' li Ahkam AI Qur `an (413 \).
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Kelima: Berpendapat bahwa satu ql.#fftar adalah 70000.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6722.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Isa
menceritakan kepada kani dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang fiman Allah SWT,  ,:;£=j{#.fj, ia berkata, "Satu
qJ.#/4aradalch70000dinar.M189

6723.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceri.takan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritckan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sama.

6724.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kapada kami, ia berkata: Umar bin
Hausyab`9°   mengabarkan   kepada   kami,   ia   berkata:   Aku
mendengar Atha AI  Khurasyani  berkata,  "Ibnu Umar pemah
ditanya   tentang   ukuran   satu   gI.»/hat,   lalu   ia   menjawab,
'7ooco'."'9'

Keenam:  Berpendapat  bchwa  satu  g7.»/her  adalch  sepenuh
wadah yang terbuat dari kulit sapi jantan.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

'89   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/609).
]9°   Umar  bin   Hausyab   Ash-Shan'ani.   ]bnu   Hibban   mengungkapkannya  dalam

jajaran orang-orang tsz.gce.
Menurut saya,  Ibnu Qaththan berkata,  "Keadaannya tidak dikctahui."  ra4dzj.b
At-Tahdzib(]/438).

'9'    As-Suyuthi dalan Ad-D"rr.4/ Ma"ts#r (2/I I).
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6725.   Ibnu  Basysyar  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  Salim
bin Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id AI Jurairi
menceritakan  kepada  kami   dari   Abi  Nadhrah,   ia  berkata,
"Sepenuh wadah yang terbuat dari kulit sapi jantan." ]92

6726.   Ahmad  bin  Hazim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu
Nu'aim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Asy'ats
menceritakan  kepada  kami  dari  Abi  Nadhrah,   ia  berkata,
"Sepenuh wadah yang terbunt dari ku|it sapi jantan.nl93&194

Krfujuh:  Berpendapat  bahwa maknanya  adalah  har(a  yang
banyak.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalal]:

6727.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullch bin Abi Ja'far
menceritakan  kepada kami  dari  bapaknya,  dari  Ar-Rabi'  bin
Anas, ia berkata, "jJffi.i rifil.fj adalali har(a yang banyak
dan me|impal,.n l95

Kede]apan:   Sebagian  ulama  menuturkan   perkataan  orang
Arab,  "Orang  Arab  tidck  membatasi  istilah  gi.»/her  dengan  ukuran
tertentu,  tetapi  mereka berkata,  `Ia adalch ukuran  dalam  tinbangan
tapaketentun'."

'92    Diriwayatkan  o]eh  Ad-Darimi  dalam  frrm»-nya  (2/559)  no  (3435)  dan  Imam

Ahmad dalam W"Snad (2/533).
`93    A/  mad  adalah  kulit.   Bentuk  jamaknya  ada]ah  m%SA.  A/  WwJ.ow  A/  WasJ./A

Iou    {319u°?A.bi  Hatim  da|am  tafsimya  (2/6og)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-D"  4/

A,a„ts"r (2/ I I ).
`95    AI Qiirthubi dalam A/ /4mi.' /i. Ah*am ,4/ gwr`a# (4/31) dan As-Suyuthi dalam

Ad-Ihlrr AI Mantsur (2111).
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I   Abu Ja'far berkata: Semestinya maknanya demikian, karena

seandainya memiliki ukuran tertentu, maka tidak clan ada perbedaan

pendapatdiantaraulana,sebagaimanadipaparkantadi.
Abu Ja'far berkata:  Makna yang benar adalch, harta yang

banyak,  sebagaimana dinyatakan oleh Ar-Rabi' bin Anas.  Tentu saja
rfuannya tidak bisa ditentukan dengan sewenang-wenang. Ada juga

yang menguntkan pendapat, seperti yang telah kami riwayatkan.
Makna kata ,:;£gj.i adalch yang i)erlipat-ganda. Jadi, seakan-

akan Jbdl adalah tiga, sementara ,:;I:#if adalah sembilan.
`~a{estr£J  Tadi, maknanya adalah seperti yang diungkapkan oleh Ar-Rabi'

bin dras, "Harta yang banyak dan melimpah."

Riwayat-riwayatyangmenjelaskanpendapattersebutadalah:

6728.   Bisyr    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
inenceritckan  kepada  kami,  ia  beckata:   Sa'id  menceritckan
kepadakamidariQatadah,tentangfirmanAllahSWI`,±E£:i.fj
j=Zj.fj 3jif <±. jJffi.i, ia beckata, tt ,:Jffi.i  adalah

hartayangbanyakdanme|impah."'96

6729.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain,   ia   berkata:   Aku
mendengar    Abu    Mu'adz    beckata:    Ubaid    bin    Sulaiman

~      mengabarkan kepada kami, ia,bekata:  Aku mendengar Adh-

€       Dhanck   berkafa,   tentang   firmqu   Allah   SWT,      j±g:i.i;
:;£==j.i, "Maknanya adalah harta yang banyak dalam +berfuk
emasdanperck.wl97

Kesembilan: Berpendapat bahwa ,;;I;=j.i adalah logan emas
danperakyangdicetali.

\96   `Lhat A| Jami' li Ahkam AI Qur`an {413\).
'97    Asy-Syaukani dalan Falfo AJ gadl.r (1/324), cetakan Oar Aj FJ.fr.
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Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalch:

6730.   Musa     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Amr
menceritakan kepada kanii, ia berkata: Ashbath menceritakan
kepada  kami   dari  As-Suddi,  tentang   fiman   Allah   SWT,

~:i;£=J.i,  ia  berkata,  "Artinya  adalch  emas  dan  perak  yang
dicetak sehingga menjadi dinar dan diinam."'98

Diriwayatkan  oleh berbagai  khabar dari Nabi  SAW,  tentang
firman Allah SWT,   `jlJfr, ifej:1 ;i;;\:;  "Sedung fa/I.an
telah memberikan kepada seseorang di  anlara mereka harta

yang hanyck " (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Seandainya saned` hadits tersebut chchl.A,  mcka tidck ada lagi

pendapat yang dapat diambil selainnya. Diantaranya:

6731.   Ibnu  Abdimhman  Al I Barqi  mencgritakan  kepada  kani,  ia
berkata:  Amr  bin  Abi  Salanch  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata: Zuhair bimMuharmad menceritakan kepada kani, ia
berkata:   Aban   bin   Abi   Ayyasy   menceritakan   kepadaku,
demikiap pula Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, dari
Rasulullch SAW, tentang firman Allah SWT,  ifej;i;i;;`:;
`jusp ia berkata, "2un."199

P€nakwi]an r]rman A]]ah : ,a;;=i{ !±.fj /X«dr pj/I.Ao»/.
Abu  Ja'far  berhata:  Para  ulama  tafsir  berbeda  pendapat

tentang mckna lafwh ,£jfl.1

'98    As-Suyuthi dalam ,4d-Diirr i4/ Wants«r (2/11).
'99    Diriwayatkan oleh AI Hakim dalam .4/ A/"s/adrck (2/178) dengan lafach, "Satu

gi.in/bar adalah 1000 uqiyali."
AI  Hind  dalam Kane A/  Umma/ menuturkan hadits in"rsa/ dengan  ungkapan,
"Satu  qinthar  adalah  1200  dinar."  Lalu  ia  menut\\rlfan  s:ull\henya  dart  AI

Hasan secara mzfrsa/ (2894).
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Pertama:  Bexpendapat  bahwa  maknanya  adalch  kuda  yang
digembalakan.

RIwayat-riwayat yang menjelaskan\ pendapat tersebut adalah:

6732.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan kepada kani  dari  Sufyan, dari  Hubaib bin Abi
Tsabit,   dari   Sa'id  bin  Jubair,  tentang  firlnap  Allah  SWT,
a;j2j{  }=}.fj,  ia  berkata,  "Maknanya  adalch  kuda  yang

±      digembalakan.w200

673S.   Ibnu    Basysyar    menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:
Abdurahman menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Sufyan
menceritakan kepada karii dari Hubaib, darn Sa'id bin Jubair,
dengan riwayat `yang serupa.

6734.   AI Mjtsama in;hc6ritckan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sufyan  menceritakan

` kepada kami dari Hubaib, dari Sa'id bin Jubair, dengan riwayat

.yang serupa.

6735.   AI  Hasvin  bin  Yahya  mquceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
AbdurTazzaq  piehgabarkan` kepada  kani,  ia  berkata:  Sufyan

i

mengabarkan  kepada  kami  dari  Hub`aib  bin.Abi  Tsabit,  dari
Sa'id  bin  Jubair,  ia  berkata,  "Maknanya  adalah  kuda  yang
digembalakan.w201

67}ng{±   Ibnji Waq"i'  menceritckan  kepada  kani,  ia berkata:  Bapakku
menceritckan   kepada   kami ` dari  .Thalhah   AI   Qannad,   ia

` `'¢"    berkata: Aku mendengar Abdullah .bin Abdurrahman bin Abzi

berkata, "Maknanya adalah kuda yang digemba|akan."202

2cO    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/610).
2°'    Abdurrazzaq dalan tafsimya (I/385)
202    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/610).
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6737.   Muhammad   bin   Sa'd  menceritakan  kepadcku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan   kepadaku,    ia    berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan
kepadcku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman

fi:Ty:::;g:a:£[an¥!:5.£aberkafa>"Maknanyaadalch
6738.   Bisyr    menceritckan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid

menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  AI  Hasan,  tentang  firman

ail::in:aYgTi=¥al¥{.„#.fj"Maknanyaedalchyangdiiepas
6739.   Diriwayatkan kepadaku dari Ammar bin AI Hasan, ia berkata:

Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari

=r-:a:i,:keifuangyafiaTalanchkAulichy:yd|,gefb#ian¥'"
6740.   Diriwayatkan  kepadcku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi

Ja'far  menceritckan  kepada  kami  dari  bapaknya,  dari  Laits,
dari   Mujahid,   ia   berkata,   "Maknanya   adalali   kuda   yang
di8embalckan.M206

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalch kuda-kuda yang
indch.

RIwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6741.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata: Abdunahman menceritakan kapada kami, ia beckata:

2°3   As.Suyuthi da]am.4d-Dz/rr A/ Wa»/"r (2/I I).
2Ou   A| Mawardi dalam An-IV"*a/ w A/ `(fy„» (I/377).
2°5   A| Mawardi  dalam .4»-IV"ka/ w A/  `t4izin (1/377) dan lbnu Abi Hatim dalam

tafsimya (2/61 I ).
206    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/611).
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'.    . 5 Sufyan  in.enceritaltrm  kepada  kani `dari  Hubaib,i6ia  berkata:

Mujahidberkata,",2;|3£31maknanyaedalahyangindah."207

6742. I  AI  Hasan `bin  Ychya  meiceritakan kepada kami,  ia berkata:
•Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kani,   ia  berkata:   Ats-

Tsaul niengabarkan'kepada kani dari 'Hubaib `bin Abi Tsabit,
dari Mujahid, tentang firmant Allah SWT,  ,2;i;2it }±.fj, ia

' `-`  i.   + berhata, "Malmanya adalah yang indahi."208

6743. `  Muhammad bin 'Anir menceritckan k`epadaku, ia berkata: Abu
`  +   '.-`Ashiin  't menceritckan^.i   kepada     kami-,      ia     b6rk'ata:      Isa

•'54tr.i;;ine~riceritakan kepada-. kami dari lbnu` Abi Najih, dari Mujahid,

tentang flman Allah SWT,  ,i:j2ifr}3f]-fj, bahwa maknanya
'   adalah yang indah..209                            .i.`

6744. r> AI    MLtsina   -in6hceritakan    k`epadaku,    ia   berkata:    Abui  Hudiaifalf ' menceritckan   kepada   kani,   ia   berkata:t   Syibil

in;nceritalcan k€Pada kam¥ dari lbnu Abi Najih, dari Mujchid,
• `; . ,   i.!derigan riwiyat yang serupa.

6745. :  AI Mutsanlla inen'c'eritakah kepadaku, ia 6erkata: Abri Nu'aim
i.  I   tl   in&eh+;eritck~an  kepada  kami,  ia  berkata:  Sufyan  inenceritakan

kepada  kami  dari  Hubaib,  dari  Mujahid,  bahwa` maknanya
F    `  z adalchlrfudrkuda,yangindah.210  t                           ,  ,:`,;.i     .i

6746.   Ibnu  Hunaid  menceritakan  kepada  kani,   ia  berkata:  Abu
Jffiife`!```;Abdinahman ' A`l-Muqri imenceritakan kepada kami, ia berkata:

=t# ,.+Sq'id ^b.in  Abi  .Ayyu.b  menceritLakan` kepada  kapi  dpri  Basyir

I;  *bin+ Abi,+ Aqu A,I 'Khqulapi,  ia berkata,  "Aku bertapya kepada

2°7    As_Suyuthi da|am j4d-Dcirr A/ Mants%r (2/1 I).   .
208    Abdurrazzaq  dalam  tafsimya  (1/385), ``Muichid  dalam, tafsimya  {1/123),`  dan

lbnu Abi Hatim dalam tafsiinya:(2/610).  I                  , +   ''
209  , |bnu;Abi Hatin dalam tafsinya (2/6_10).
2ro    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/610) dan AI Mawardi dalan 4"-JV%haf wa A/

`Uyun(\1377).

ffEB---=-
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:#,:esn;:ga:a#ak:::#ch£#{2#.fj>[aluiaberkata,
6747.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahhab

mengabarkin  kepada kami,  ia berkata:  Sa'id  bin  Abi  Ayyub
mengabarkan kepadaku dari Basyir bin Abi Amr AI Khaulani,
ia berkata:  Aku mendengar Ikrimah berkata,  "Maksud lafazh

~a;i;=i{}£.fjadalahkuda-kudayangindah."2]2
6748.   Musa    bin    Harun    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:

Amr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:    Ashbath
menceritakan  kepada  kani   dari  As-Suddi,  tentang  firman
Allah SWT, £i€Ylj 3;j2i{ !±.ij, bahwa maknanya adalah
yang digembalckan.213

Hadits ini juga telah diriwayatkan kepadaku oleh selain Musa
dari Amr bin Hammad, dia berkata,  "Maknanya adalah yang
digembalakan."

Ketiga:  Bexpendapat  bahwa  makna  lafazh  ,a;i;=i{  !±.ij
adalch yang diberi tanda.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6749.   Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata:  Abu Shalih
menceritakan     kepada     kani,     ia     berkata:      Mu'awiyah
menceritckan  kepadcku  dari  Ali,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang

:]uTaany£:L#besnYtTid`f#{J#.i;bchwamahaanyaada|ch

2"    Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/610)  dah  As-Suyuthi  dalam  Ad-D#rr  j4/

„"„ts", (2/ I I ).
Uihal AI Muharrir AI Wdyiz dalerm Taf isir AI Kitab Al  `Aziz {\1409).
Kami tidak mendapatkan atsar ini dalam kitab-kitab rujukan yang kami miliki.
Ibnu Athiyah dalam ,4/ MWAarrjr A/ Wa/.i.z ( I /409).
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6750.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

|=±:{#;wdaariQ£:ra'at::L#=dTbeAn}Lt::a¥T5'rf.(i
6751.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah
SWT, 3;Jfi.i rf.fj, ia berkata, "Tasw7.in adalah memberikan
tanda indah di bagian mukanya."2L6

Keempat:  Bexpendapat  bahwa makna  lafazh  ,i;|323t adalah

yangdipersiapkanuntukjihnd.

Riwayat-riwayat yang menj elaskan pendapat tersebut adalah:

6752.   Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahhab
mengabarkan  kepada  kani,  ia  berkata:   Ibnu  Zaid  berkata,

;:¥]#i„2#.fj   adalch   kuda   yang   dipersiapkan   untuk
Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar di antara beberapa

pendapat tersebut tentang makna lafazh  ,2;j£3{ !±.fj adalah kuda
yang  diberi  tanda  yang  indah  dan  enak  dipandang  matan  karena
/crowz.in  artinya  "memberikan  tanda".  De.ngan  demikian,  kuda  yang
bagus adalah yang diberikan tanda oleh Allah SWT dengan berbagai
tan4a yang indah. Ia juga berarti a/ mw/hoA¢ama¢ (yang indah).

Makna tersebut sesuai dengan makna yang diungkapkan oleh
An-Nabighch bin Dzibyan ketika menyifati kuda:

2'5    |bnu Abi  Hatim  dalam tafsimya (2/611) dan lbnu Athiych  dalam A/ A4#AarrJ.r

J4' Pya/.'.z ( 1 /410).
2]6    Abdurazzaq  dalam  tafsimya  (I/385)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(2/6 1 I ).2'7    |bnu Athiyal] dalan ,4/ MWAarri.r A/ WajJ.z (I/410).
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ir :cii;i:; \{;i>   #   -L;I fiap6' 7+;
"Kecil bagaihan wadah yang diberi tanda (indah) seakan-akan ia

Sebangsajin.1218

Masowi4JamczA artinya yang diberikan tanda indah.

Demikian pula perkataan Labid,

i;jn a"ap £1; ie3   #   ;;=;-rf *stji!i fu 3,:Lei
"Di pagi hart pada pertempuran Qurnatain, datanglah sekelompok

kudayangbertanda.'C"

Jadi,  makna tafsir ayat  ini  edalah kuda yang bertanda indah
dan sedap dipandang mata. Kedua makna tersebut sama.

Kelompok  yang  memahaninya  dengan  makna  kuda  yang
digembalakan,  berhujjah  dengan  perkataan  seseorang   i:±u.I   :==:..i

yang artinya "Saya menggembalakan binatang temak".  Saina dengan
firman Allah SWT, © 6J+i 3+, #£ ii.i  "D¢„ seGagl.annya
(menyuburkan)  tumbuh-tumbuhan,  yang  pada  (tempat  lumbuhnya)
ham" menggemba/ahan fer»awh«. "  (Qs. An-Nchl [16]: 10).

2]8    Baits  syair  karya  An-Nabighah  Adz-Dzaibani  dalam  Divan-nya  (hal.   ]24).

-L;I maknanya adalah yang diberi tanda sehingga dikenal dalam peperangan.
Lihat AI Mu 'jam AI Wasith palda enuti i

2'9    Bait  syair  karya  Lubaid  bin  Rabi'ah  AI  Amiri  dalam  Di.waH-nya  (hal.   157).

Ditu]iskan pula dalam kitab ,4/ Mwharri.r A/ Pya/.i.z ( I /409).
Az-zw/.w/ch artinya sekelompok manusia, tapi dalam bait ini artinya sekelompok
kuda. Bentuk jamaknya adalal z"/.«/.
A/-/aswi'm  adalal memberi tanda schingga dikenal dengannya.  Dalam bait tadi
adalah memberikan tanda sehingga dikenal dalan peperangan.
A/ A/q}.am  4/  W"ith  pada  bahasan  lafazh  j-i  dan  rj~.  Di  dalam  dtwan,
ungkapannya adalah 1~, sebagai pengganti dari kata >Lj . Makna l~j adalah
secara beruntan.
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Lafazh    6±j   maknanya   "kalian   menggembalakan",
demikian pula perkataan AI Akhthal :

jcfyi airJ i;I ou' j'°ji   #  4L >~is~ )i 'a£}; Lrf:` rfe_-,,,,

"SepertilbnuBaz'ahatauoranglainyangserupad?fl^gannya,

celakalchkanuwahaipenggembalaunta.'22°

Jadi, makna lafach J\i+'tyl a;gJ adalch penggembala unta.

|afirfu;¥a6£Ti€di¥#,Su:aa,d:]archenaTia[chy=dga:g£=pbfa;.:ckti:i
(unta yang digembalaj. Haiya saja, itu tidak sesuai dengan p:rkataarf
seseoram8'-a±±;d\ 't::i "Saya mengeluarhan biratang ternak ke tempat

penggembaiaan."

Jikademikian,makalebihtepatjikamemahamilafazh7,2;:3=3{
dengan  arti  kuda  yang  diberi  tanda,  seperti  yang  telah  dijelaskan
sebeltmnya.

Adapun makna yang diungkapkan oleh lbnu Zaid, yaitu krida

yangdipersiapkandijalanAllah,adalahterlalujauhdarikebenaran±

Penakwilan   firman  Allah:   ±L#.tj  fi€Yij   /Bf.»atq[ng-
binatang terltak dan sQ[wah ladang).

:,±3;ffia Abu  Ja'far  berkata:  lafalL  ih}tyl  adalch  bentuk janak  dari

ri;`,  yakni  empat  macam  binatang  temck  secara  bexpasangan  yang
diungkapkan dalam AI Qur` an, yaitu kanbing, domba, sapi, dan unta.

22°    Bait syair karya AI Akhthal pada sebuch qasidah dalam rangka memuji Ikrimah

bin Fayyadh.
Dalam riwayat lain, bait sya`imya adalap,    A

jciqt i=_; i;I ul Jji   #  dL^>tf ji .i~:j3t ,ur
"Sepertilb"Bcki'ah'atduor.ang_hain¥_a.rg.s`6rf?adenTn_ya,c?la_±l_:h.k^a^mu

waAai.penggemba/awHla."j4/Ag*a#i.(8/331).LihatpulaDtwtln-nyahal.240.
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Makna lafazh ®+1 adalch sawch ladang.

Jadi, makna fiman Allah SWT tersebut adalch, "Dihiasi bagi
manusia kecintaan terhadap berbagai keinginan dirinya kepada wanita,
anak-anak, binatang temck, serta sawah ladang. "

Penakwi]anr]rmanA]]ah:,:i;3'65±:ifi#.fa£'d~`S
±le:fi`  i;I  (Itulah  kesenangan  hidup  di  dunia,  dean  di  sisi
Atlahtah tempat kembali yang balk |surga)).

Abu Ja'far berkata: Makna lafazh <j!;`S /I./"/ch/ dalam ayat
ini adalah wanita, anak-anak, hata yang banyak dalam bentuk emas
dan perak, kuda-kuda yang indah, binatang ternak, dan sawch ladang.

Allah   SWT  mengisyaratkan  berbagal , kenikmatan  tersebut
hanya   dengan   lafazh   <ll,`S,   untuk   menunjukkan   bahwa   lafazh
tersebut mencckup berbagai perkara yang banyak dan beragam.

Lafhzh  Ci'hi`     -,®\;±if   '±±±:  (kesenangan  hidup  di  drnia)
merupakan bentuk pemberitahuan dari Allah SWT, bahwa semuanya
merupakan kenikmatan yang dinikmati oleh orang yang memilikinya
di     dunia     ketika     masih     hidup,     sehingga     mereka     berusaha
mendapatkannya dan menjadikannya sebagai penyambung hidup, juga
sebab  yang  mewujudkan  segala keinginan mereka,  yang telah Allah
hiasi  sehingga  mereka  mencintainya  di  dunia,  tanpa  menjadikannya
sebagai  persiapan  dan  media  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah
SWT,  kecuali  orang  yang menempuh jalan-Nya dan berinfak  sesuai

perintch-Nya. I
Lafazh  ¥\£=jl {,i ,:i± '6fj   maknanya  "di  sisi  Allahlah

sebaik-baik tempat kembali, mcka +nl artinya "tempat kembali".

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalal] :
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6753.   Musa menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Amr  menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kani4
dari As-Suddi,  tentang fiman Allah SWT, J.ji ,:iig 'fifj

¥\£=it,  ia  berkata,  "Maknanya  adalah  tempat  kembali  yang
indah, yakni surga. H22l

Kata +ml adalah kata bentuk masdart dalan,bentuk Uk, yang
diambil  dari  lafazh  q`!  :);}1  +T  "Orang  7./"  Aemba/7.  *eprcJ¢  hamz.. "
Lafach ru3  i=jJ irjiJ  b:'u:! +)3;  /o z.s!.in-nya adalah ¢amzafa, dan  '¢`z.#-
nya diganti  dengan a/I/'yang asalnya adalah wow berharakat /;/foci.
Pada asalnya hurtif wcm; teisebut ber-har#haf /a/Aab, lalu harahaf itu
dipindahkan ke huruf yang ada sebelumnya, yakni /a I.sl.in, maka wow
tersebut+ diganti menjadi cr/J# persis seperti yang teljadi pa,d? ¥ata `J¢.
Demikian pula kata +-ul.I,  seperti yang terjadi pada kata JGlll,  S\i2Jl,
dan Jco.,.

Semuanya dalam bentuk :)izi,  dengan ketentuan  „ara*cr/  'oi.#
I.sj.in-nya dialihkali kepada/q i.sz.in-nya, lalu huruf wow diubah menjadi
a/I/ karena huruf sebelumnya ber-Aaraha/ /t]/hah

Abu  Ja'far  berkata:  Jika  seseorang  bertanya,  "Bagaimana
bisa djikatahan 'Dan di sisi Allahlah [empat k;mbali yang baik (surga)'
sementara  Anda  tchu  bahwa  di  sisi-Nya  juga  terdapat  siksa  yang
sangat pedih?

Ada   yang   menjawab   bahwa   keterangan   itu   khusus   bagi
sebagian manusia,  sementara ayat tersebut maknanya adalah  "Di  sisi
Allrfuich  tempat  kembali  yang  baik  (surga)  bagi  orang-orang  yang
bertakwa kepada Tuhan mereka,  dan Allah  SWT telah mengabarkan
hal itu pada ayat berikutnya."

I.

22'    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/612)  dan  As-Suyuthi  dalam  i4d-Dzw  .4/

„a"ts",(2/11).
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Jika  ada  yang  bertanya,   "Apakch  yang  dimaksud   dengan
tempat kembali yang baik?" mcka jawabnya,  "Ia adalah tempat` yang
telah digambarkan oleh Allah SWT, yakni surga yang sifatnya kekal,

yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para bidadari di dalamnya
juga   bersifat   kekal,   yang   selananya   dalani   keadaan   suci   serta
mendapat keridhaan Allah SWT."-

c€cjL<±±£+3.'ieiri€f&S,.;fa>`ScE;ife,¥ii€
`,df<+~u#3;?i:S£'giJ;ta,6~4£#fy.{G±

© 3rf & ha; fifj
"Katchch\ch, `1ngindch Alan Ida:ken kepada". apa yang
lehih haik drri yang demikian itw.pr Untuk ourig-ormg yarig

bendkwa (kepnda AIIah), poda sisi T«hart mereha add
s«rgr yang mengulir di hawhnya sungrj.sungdi; 7nerteka

kehal di drlamnya. Dun (mereha dilcarrmiai) istri-istri ya7tg
disrdllan serta keridhaarL Aflch. Dan AIlah Mcha Melihat

ha huh.hanha-Nya."
(Qs. Aali Thraan [3]: 15)

Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalali  "Katakanlah  wchai
Muhammad!   Kepada  orang-orang  yang   dihiasi   dengan   kecintaan
terhadap   keinginan   kepada  para  wanita,   anak-anak,   dan   perkara
lainnya,  seperti  disebutkan  dalam  ayat  sebelumnya,  '/ng7.»haA  4Az/
kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama darinydi' ."
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utha„.Lifia¥alfa±,`?rigiv±#dy=":eegn£:=ersk¥;::::i:
dihiasi, bagi  kalian  di  dunia,  yakni  perasaan  cinta  terhadap  wanita,
anak-anck,  serta harta yang banyck dalam bentuk emas, perch,  serta
harta lainnya yang merupakan perhiasan dunia".

Ahli  bchasa berbeda pendapat tentan8  akhir dari  pertanyaan
dalan ayat tersebut:

Pertama:  Befi€ndapat  bchwa  pertanyaan  tersebut  berakhir

pada  lafazh   ;=j,`S 43  ''Dorz. yo#g\ dem7.dr.ow  f./«?" Allah  S|VT  lalu
mengawali  kembali  firinan-Nya  derigat-  pemyataan ` "%»fdr*  dra»g-
orang yang bgrtakwa  Qc6pada Allch), `peda  sisi  Tuhan mereha  dda
sirrga  yang  men±alir  dibawahnya  sungai-sungai;  mereha  kekal  di
dr/am"i;cr. 0lch karena rfu, kata ®\=il di-ra/a '-kan.

fafy.f°#8fanci:eg¥dadpeantgd=i£,:#%}akb:::am]ea=iac:e::£
berkedudukan  sebagai  in?fb/ndg',  maka  tidak  dikembalikan  kepada
lafal*:s?hin8gabisa-dib?c?*4q/¢d*.

i   --*'

r        Kendati   kalimat  ter8ebut\  merupakan  khabar,   namun  tetap
merupakan   penjelap   dari |`.kata  .i+.\   yang ' `terdap'at  #pada   kalimat
sebelumnya,   yakni   sesu?tu  `yeng i diperintahkch`  Of eh T Allah   untuk
dikatakan kepada manusia, de-ngan ungkapan  "/#gz.»kcrA i4*zf Acrbczrha»
4epndamw? "  Kata CJ\;il  lalu di-r`a/or'-kan dengan /am  yang terdapat

pada  kalimat  ,i±j;  ±±  ijJi'  a.*>   yang  artinya  kalimat  tersebut
bqEkedudukan sebagai khabar.222

222   Add poin penting yang diun8kapkan oleh Abu Hayyan dalam kitabnya i4/ Bafr

.4/ 4/"Af.fA (3/55), ia berkata, "Bisa saja kata (cfu) berkaitan dengan kalimat ( pf

r5J3 J.), lalu kata (-Le)sebagai khabczr bagi mwb/adr` yang dibuang, lengkapnya
(cj- ,-). Jadi, kalimat ini merupakan penjelas bagi makna yang tersembunyi
dalam ungkapan (t<ji +. .e3;).
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::unag=e:e:kfidi::e,?:gke#;#,ape:erti:i:g]:un:%°i:eb=#:y::a'=h,b::::
ra/¢' dan kfecz/c7d#.  Dibaca kAa/zrdfo karena dikembalikan kepada kata

j±+I,  dan  dibaca  ra/o'  karena  sebagai  Ahabar  dari  lafazh  i|;:J€f 6.js\p
seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Ada  juga  yang   bexpendapat  bahwa  akhir  dari   pertanyaan

£;Saebduetn:ial::::¥anj%±i*#mce:dj;:A#:esenf;ant:afsfi::=:
akan dikatakan, "Lalu apakah balasan untuk mereka?" kemudian Allah
S:WT menj]aNIEto, 3fsi'\ \4;;i c±, ¢±;i €i3£ "Surga yang mengalir di
bowahnyasungai-sungai."

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar di antara beberapa
pendapat  tersebut  adalch  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  ujung
pertanyaan tersebut adalah lafazh  ;=j,`; c£ ,life, dan lafazh yang ada
setelahnya  merupakan  Ahabd+  yang + didahulukan  /mziqnddrm/,  lalu

Pendapat  ini  diperkuat  dengan  qira'at  Ya'qub,  yang  membaca  kata  (®Le)

dengan  the/adb,  yang  berkedudukan  sebagai  bada/  dari  kata  (j+¢),  serupa
dengan ungkapan (Lj ++ cj,r).
Da]am qira'at Ya'qub pun, kata (®Le) bisa dibaca dengan nashab, jadi kalimat
tersebut lengkapnya adalah (-Le ofD, atau »ashab karena sebagai b4da/ dari
kedudukan asli kata (rf ).

Kata  (jrfiJl) juga  bisa  berkedudukan  sebagai  khabar  dari  kata  (®Le)  yang
berkedudukan sebagai mib/ado.
Dengan  demikian,  i.S/7/7Iam  (pertanyaan)  dalam  ayat  di  atas  berakhir  dalam
un8kapan (4JJi r rf), ]a]u Allah SWT menjelaskan tentang orang yang berhak
mendapatkan keutamaan tersebut. Jika demikian, maka am7./ pada kalimat ( -

r*,) adalall am7./ pada kalimat (diu). Sedangkan bila berdasarkan pendapat yang

pertama, am/.-/nya adalah kata (.e£).
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in"bfczc7cr'  bagi  *focrbc7r  yang  didahulukan  adalah  orang-orang  yang

berhak mendapatkan surga.

da|an:|afiin#a:p=;,:se:u,=Je¥;janSp,::i;i£"u,:tAT,J#:#
Aku  habarkan  kepadamu  apa  yang  lebih  baik  dari  yarig  demikian
i./zi.? ',"  karena  ungkapan  tersebut  tidak  m6mbutuhkan  d72ow7.r  (kata

ganti) yang kembali kepada lafazh j±};I.

Abu  Ja'far  berkata:  /'rob  firman  Allah  SWT  \€j  d.ulti
beikedudukan »c7shab karena posisi ha/.

Makna  fiman Allah SWT, ijJi6.S, adalch "bagi orang yang
takut   kepada   Allah,    dengan   melakukan    ketaatan   kepada-Nya;
menunaikan segala kewaj iban dan meninggalkan segala kemaksiatan".

Lafazh jjj; j± maknanya "dengan semua anal perpuntan itu
mereka mendapatkan surga di si§i Allah yang mengalir sun8ai-supgai
di bawalya".

Lafazh  -I+I  secara bchasa artinya  kebun-kebun,  dan lafazh
tersebut telah saya jelaskan dengan berbagai argumentasinya.

Lafazh     jSfYi   \{;:E   cr:   cji:,   maksudnya   "dari   dchan
pepohonannya mengalir sungai-sungai".

Lafazh )jJLl maknanya `adalah langgeng.

Lafazh ij€JaLl cljjty` maknanya "wanita-wanita surga yang suci
darir-``segala `kotoran  yang  dimiliki  wanita  dunia,  seperti  darah  haid,
mah`i, air kencing, dan nifas".

La,£azh  fi <|3, |J5i2')  "Serta keri.dhaan Allah" maharrya

;Aa]s]Achdrsr¥:r:hgak;epriad®afm;rgia;:a,Z#„fo®`,¥aJ¢mr:d|:¥e:„¢bdean;usi.
rty/a„''  dari  derivasi  ka`ta  {dif  cjg}£   {ff3  Lafazh  u±j  adalah  J.sz.in
ma»gcdA,  dan  bentuk  mafdcrr-nya  adalah  llj:>j,llj:>3  serta  aLe}.
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Lafazh 613:;p}l (dengan ra yang di-dhammch-kan) adalah bahasa suku

Qais, dan bahasa itulali yang dibaca oleh Ashim.

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan bahwa di antara
balasan  yang  paling  baik  untuk  orang-orang  yang  bertakwa  adalah
keridhaan-Nya, karena keridhaanNya adalah kemuliaan paling utama

yang didapatkan oleh penghuni surga.

6754.   Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abu Ahmad
Az-Zubairi    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Sufyan
menceritakan kepada kami dari Muhanmad bin AI Munkadir,
dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Jika penghuni surga telch
masuk ke dalan surga, mcka Allah SWT berfi`man, '4fu aha»
memberikan   kalian   sesuatu   yang   lebih   utama   darinya!'
Mereka lalu bertanya, 'Wahai Rabb, apakch yang lebih utama
dari semua ini?' Dia menjawab,  `Kerz.dhaan darf..K« '."223

Firman Allah  SWT,  3\=JS :i+; fi(i  "Dan .4/haA MaAa
"c/I.Jla/ aha# foowba-.*omha-Ivy¢, " maksudnya  "Allah Maha Melihat
ketakwaan  hamba-Nya,  yang  dengannya  dia tckut  kepada-Nya,  taat
kepada-Nya,  dan  lebih  mementingkan  karunia yang  ada di  sisi-Nya
daripada   segala   perhiasan   dunia;   wanita,   anak-anak,   dan   segala

Perkara yang disebutkan Allah SWT pada ayat sebelumnya.  Dia pun
Maha Melihat terhadap hamba-Nya yang tidak bertakwa kepada-Nya,
tidak takut kepada-Nya, bahkan bermcksiat kepada-Nya, taat kepada
syetan, dan mementingkan gemerlap dunia yang telch "dihiasi", yakni
kecintaan kepada wanita, anak-anak, dan harta, daripada kenikmatan

yang kekal di sisi Allah SWT. Allah SWT Maha Mengetahui sehingga
dapat   membedakan   antara  keduanya,   lalu   Allah   akan   membalas
masing-masing  dengan  balasan  yang  setimpal,  yang  baik  dengan
kebaikan, dan yang bunk dengan keburukan.

223    Abu Nu'aim da|am Hj./ych A/ Aw/i.}7a ` (5/132) dan As-Suyuthi dalam Ad-D"rr i4/

Manlsur(312S1).



Swtuli Aa]i ` Imroun

See

©36f€`'i;Cjjt=JjStl'j.;`6t£'i:~L€|~t=J'£Jf;Gj{
" (Ydifu) orang-orang yang berdoa, 'Yd Twhan haul,

sesrmggrhnya hamj tezch beriman, maha dmp«ni)ah segala
dose hami den pelihardah hami drri sikea ne7ulca'."

(Qs. Aali Tmraan [3]: 16)

Abu    Ja'far    berkata:   ,Makna    ayat    tersebut    adalah
" Katahanlah, 'I`nginhah Aha habarhan kepadamu apa yang lebih baik

dart  yang  demihian  itu  bagi  orang yang bertakwa?'  Yakyi  orang-
orang  yang  berhata,   .`Ya  Tuhan  hami,   sesungguhnya  kani  telah
beriman,  maha  amprnilah  segala dosa  kami  dan  peliharalah  kami
dart siksa neraka'."

Lafach£Jji;Gj{memilikidunkemungkinanz.'rtlb:

Kfaa/adfo. Ketentuannya,  lafach tersebut dikembalikan kepada
lafwh G3i yang per(ama.  `

Ra/¢'.  Ketentuannya,  lafazh  tersebut  berkedudukan  sebagai
m2fb/c7da', karena kalimat tersebut berada pada awal ayat. Jadi,
£#-i:aJ££=i+.:lps:S„::'£fr:ry¥:'#a#;a#;fi6{eiI!

`.J`     dari  orang~orang  mukmin  diri  dan  harta  mer?ha."  (Qs.  AI+

Taubah [9]:  111).

Kemudian pada awal ayat selanjutnya Allah SWT berfirman,
69'i±1i<±±ut"Merehaituadal;ho;ang-orangyangbertobat,

)i¢ng berz.bndch " (Qs. At-Taubah [9]:  112)



ThfsirAth--

Seandainya ayat tersebut dibaca Aha/hd», maka (secara kaidah
bchasa) dibenarkan.

FirmanAllahswT,t£'i;$6'j-i;`6t£'`:~L€L.~t=J'£#;Gj{
"Orang-orang  yang  berdoa,  `Ya  Tuhan  kami,  sesungguhnya  kami

telah  beriman,   mcka   ampunilah  segala   dosa   kami',"   "ckrranyai
"Mereka      berkata,      'Sesungguhnya      kani      membenarkan-Mu,

membenarkan Nabi-Mu,  dan  perkara yang dibawa  oleh  beliau  dari
sisi-Mu,  maka  ampunilch  dosardosaku,  yalmi  tutuplah  dosa-dosaku
dengan anpunan tanpa ada siksaan, lalu jauhkanlah diri kami dari api
nercka'."

Mereka  memohon  secara  khusus  agar  dijauhkan  dari  siksa
neraka,  karena  orang  yang  dibebaskan dari  api  neraka  berarti  telah
berhasil, dengan dijaga dari siksaan Allah dan mendapatkan surga.

Asal  kata  6  berasal  dari  ungkapan  lii:  l`it  &1  j3   "4//CTA
"eny.agr sJ. jdan dr'rj seswa/#, " jadi malmanya adalah menahan atau
menjaga.  Bentuk  in"dfoarz.-nya  adalah  4;ii.  Jika  seseorang  meminta
kapedaAnda,makadiaberkatal±rdi"ja'gr/aAahadar7.perhara7.#z.."

eec

6.gr.fjed.fjdr.fj<¢,+±€itj6.,;±:£if
© J,rfffl\>

"(Ydit") orang~orang yang sober, yang benar, yang tetap

tout, yang mei'iaflcahlcan harfurnya (di jalan AIlch), dan
yang memohon amp.in di 4uckfu sch«r."

(Qs. Aali 'Imraan [3]:  17)



S«7ich Aazi ` Im7ican

Penakwilan  firman  Allah:  di.5 <§±]€Ifj €±¢lf
(praitu] orang-orang yang saber, yang beno[r, yang tctap tact...).

Abu Ja'far berkata: Lafazh  i.:±:£lf mengandung arti orang-
orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan.

Lafazh   <is}d)fj   mengandung   arti   orang-orang   yang
membenarkan  Allah  dengan  ucapan  mereka,  dan  buktinya  adalah
dengan mengimani Rasul serta segala yang dibawanya dari sisi Allah,
lalu   menganalkan   segala   perintah-Nya   serta   menjauhi    segala
larangan-Nya.

Lafazh€±;;±£l.fjmaknanyayangtaatkepada-Nya.

Telch kani jelaskan sebelumnya segala makna dari kata-kata
tersebut,  dengan  menyebutkan  berbagai  dalil  yang  menunjukkan
kebenaran pendapat kami, dan dengan menuturkan segala berita yang
menjelaskannya.  Semuanya  sudch  mencukupi,  sehingga tidak  hams
diulas kembali pada kesempatan ini.

Tentang  hal  itu,  Qatadah  pemah  berkata  di  dalam  riwayat-
riwayat berikut ini :

6755.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada   kami   dari   Qatadch,   tentang   fiman Allah   SWT,
<¢;;:i.fjdr.`5<¢}±}fj&.,;±:=If,iaberkata,"cjJ\:all
artinya orang-orang yang perkataannya jujur, hati dan lisannya
istiqapch, serta membenarkan dalam keadaan menyendiri dan
terang-terangan.  Lafazh  *j!\:all  artinya  kaum , yang  bersabar
dalam  ketaatan  kepada  AI`lin  dan  bersabar  dalan  menjauhi
segala larangan-Nya.  Lafwh  6J±dl  artinta orang-orang yang
taat kepada Allah.M224    .

224    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/614)  dan  As-Suyuthi  dalan  Ad-Dwrr  A/

A,a"ts", (2/ I 1 ).



REirAth--
Lafazh  6rfu.I + arinya  onngrorang  yang  menunalkan  zakat

harta mereka dan inemberikannya sesuai perintah Allah, serta orang-
orang  yang menggunakan  hartanya pada  segenap  pintu  yang  Allah
izinkan.

Lafazh    i;±:£lf    dan   yang   lain   di-ftyzd#-kin,   karena

:=#b#'ra)b¥al?gg;~±3{~¥i#of€:3{yan8

Penakwilan fiman AI]ah:  3\=:fr.i dgr.fj @a" }la»g
memohon ampun di wakt.. sch.Ir).

Abu Ja'far berkata: Ulama tafsir berbeda pendapat tentang
maksud lafach "ora»gLorang" pada ayat tersebut:

Pertama: Belpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang
yang melakukan shalat pada waktu sahur.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6756.   Bisyr    menceritakan    kapada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada   kami   dari   Qatadah,   tentang   firman   Allah   SWT,

?\=:J`F].t> <r.gr.i; ia berkata, "Mereka adalah orang yang
rajin melakukan shalat.n225

6757.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritckan   kapada ,kami   dari   bapaknya,   dari   Qatadah,
tentang firman Allah SWT,  3\::J`ty.i 6.gr.tj, ia berkata,
"Mereka  adalah  orangrorang  yang  melakukan   shalat  pada

Waktuschur.i.226

225    As.Suyuthi da|ain Ad-D"rv -4/ AJlrmlrmr (2/I I).
226    |bnu Abi Hatim dalam tafeimya (2/615).
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Kedua:  Bexpendapat  bahwa  mcksudnya  adalah  orang-orang

yang memohon anpunan.
Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6758.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan kepada kanii dari Huraits bin Abi Mathar, dari
Ibrahim bin Hatib, dari bapaknya, ia berkata, "Aku mendengar
seseorang berkata, pada waktu sahur,  dan ia berada di  salah
satu sudut masjid, 'Ya Allah! Engkau perintahkan aku, dan aku
senantiasa menaati-Mu, dan saat ini adalah waktu sahur, maka
ampunilah  aku!'  Aku  melihatnya,  temyata  dia  adalah  Ibnu
Mas'ud.w227

6759.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata:  AI  Walid bin Muslim
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Aku bertanya kepada
Abdurahman bin Yazid bin Jabir tentang firman Allah SWT,

3\=:J'ty.t 6.±£i-:±.fj,  lalu  ia berkata:  Sulaiman  bin  Musa
menceritakan kepadaku, ia berkata: Nafi' menceritakan kepada
kami,  "Sesungguhnya  Ibnu  Umar  memenuhi  malam  dengan
chalat,  kemudian  dia  berkata,  'Wahai  Nafi',  apakah  sudah
masuk waktu sahur?' Dia menjawab, 'Belum'. Ibnu Umar pun
melakukan shalat kembali. Jika cku menjawab,  'Ya', maka ia
duduk  dan  memohon  ampunan  kepada  Allah  hingga  datang
wrfu subch. w228

6760.   Ibnu  Waqi'  menceritakan kepada  kami,  ia berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kami  dari  sebagian  chli  Bashrah,  dari

227   A| Qurthubi dalam ,4/ Jami.' /j. i4foAam ,4/ g„r`a" (4/40).
228   |bnu  Katsir  dalam  tafsimya  (tafsir  sunh  Aali  'Imraan  ayat  15),  As-Suyuthi

dalam Ad-Difrr i4/ Mantsor (2/11 ), dan lbnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/616).



TzifeAth.TTuth

Anas bin Malilky ia berkata,  "Kami diperintahkan beristighfar

Pada walchi sahur sebanyak tujuh pu|uh ka|i."229

6761.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Zaid  bin  AI  Habbab
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Abu  Ya'qub  Adh-
Dhabbi    menceritakan    kapada    kami,    ia    berkata,    "Aku
mendengar   Ja'far   bin   Muhammad   berkata,   'Barangsiapa
melakukan   shalat   pada   sebagian   malam,   kemudian   dia
beristighfar pada akhir malam sebanyak tujuh puluh kali, maka
dia  tercatat  dalam  kelompok  orang-orang  yang  beristighfar

Padawcktusahur'.I.230

Ketiga:  Belpendapat  bahwa  malmanya  adalah  orang-orang

yang melakukan shalat Subuh secara beljanaah.
'Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6762.  AI  Mustanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Isma'il  bin
Maslamah (saudara AI Qa'nabi) menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ya'qub bin Abdirrahman menceritckan kepada kani,
ia  berkata:  Aku  bertanya  kepada  Zaid  bin  Aslam,  tentang
orang yang dimaksud dalam ayat ini,  3\=:J`F).t> <r.gr.fj,
lalu    ia    menjawab,    "Mereka    adalch    orang-orang    yang
melakukan shalat Subuh secara be|janaah. "23 I

Abu Ja'far berkata:  Pendapat yang paling utama berkaitan
dengan  Penakwilan  firman  Allah,   3\=:fr.i  6.Ir.fj,  adalah

229   As.Suyuthi dalam AdD#„ A/ A/antsur (2/I I).
23°   As-Suyuthi  da]am  ,4d-Dim  ,4/  "an¢swr  (2/164).  Dia  menyatakan  sumbemya

2"   i:::d£:?nHua:I?=rdaiam tafsimya (2/6i6) dan |bnu Athiyah dalam A/ MWAarrJ.r

J4/Fy"/.'.z(I/411).
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orang-orang yang memohon kepada Allah SWT agar dihapus segala
kesalahan mereka.

Lafazh j\~tyt, j\a[~f adalch bentuk janck dari kata jl=..

Makna  yang  paling  zhahir  yaitu,  permohonan  yang  mereka

panjatkari  adalal]  dalan  bentuk  doa.  Bisa pula  dalan  bentuk  amal,
seperti shalat secara khusus. Hanya saja -sekali lagi- makna yang
paling chahir adalah doa.

See

'd'£~y'5=j`!q~6jj.iijbf5£ap.{jjfy€£ij'ry'€i'atif

©jtfi'1iz?'iJiy`L
"AIIah menyatdrn hahowasanya tidalc add T«han

r]nelainl¢an Die (yang be+hak disembch) , yang menegrkkan
keadilan, Para maldihat dan o7iang~orang yang berilm«
(j«gr m€nyatolcan yang demikrdn ltw), tiddr ado fuhan
melainlcan Die (Yang berhalc dtsembch), Yang Maha

Perhasa lagi Mcha Bi7.dsana. "

(Qs. Aah 'Imraan [3]:  18)

Abu    Ja'far   berkata:    Maknanya    adalah    "Allah    SWT
menyatakan bahwa tidak ada tuhan yang berhak diibadahi selain Dia.
Papa malaikat dan ahli ilmu pun bersaksi akan hal itu."

Jadi, lafazh i<;stj°l di-a/ha/-kan kepada lafazh [4/ /a/a/aA (&`),
lalu  Aamzcrfo  pada  ka'ta  dji  diharakati /crffaafa  karena  terdapat  lrfuzh
iif sebelurmya.



ffijsrAIh.Thabari

Abu  Ja'far  berkata:  Sebagian  ulana  Bashrah  memahami
fiman Allah SWT 'fi{ ijf  dengan arti "Allalh memutuskan", lalu
lafach  :i;¢2J.I  di-ra/a '-kan  dengan  arfi,  "lalu  papa  malaikat  sebagai
saksinya, demikian pula para ulama".

Itulah    yang    dibaca   oleh   ahli    qira`at    muslim,    mereka
membacanya dengan Aanzzch yang diharakati /z7fAaA pada lafazh  iji

yang pertama, karma adanya lafach i.£  sebelumnya, dan hamzch
yang di-hasrch-kan pada 0! yang kedun.

Hanya  saja,  sebagian  ulama  periode  terakhir  membacanya
dengan   Acrmzch   yang   berharakat  /z7/haA   pada   keduanya,   maka
maknanya adalah fir,¥i il ap *."ull ail  .3i .Y! @'! 'Y  L#; &t :i¢  ''4//aft
bersaksi  bahwa tida{ ado tulhan yang berhalk iiibadahi  s6lain-Nya,
dan Dia bersaksi bahwa agama yang ada di sisi Allah adalah Islam."
Jadi,  lafach deofull  ai di-a/ha/-kan kepada 4;i yang pertama,  kemudian
wch4J afha/-nya dibuang. Mereka behujjah dengan bacaan Ibnu Abbas,
Ji .Y! il'! i iji al a{2 kemudian dia membaca Ji3ull  bi dengan AamzaA
yang di-harch-kan pada ®! yang pertama dan Aamzc7A yang berharalkat
/c7/Ace  pada  yang  kedua,  yakni  dengan  menganalkan  i+i ,  dan

=::::i[T*.:±!al#£¥,#]:ea:gil:::;y?irga`ba:rh[:n:!at¥8:;'ouA:
lalu is^L?i  ±1 '1:5' Jiajl  b! d`engan homzflA yang  di-hasraA-kan,  yakni
dengan mengamalkan laf'wh iif  untuk 5! yang pertama, sementara
yang  kedun  sebagai  in"b/ndcr'.  Mereka  lalu  menggabungkan  qira`at
Ibnu Mas'ud dengan qira`at Ibnu Abbas, sehingga menyelisihi semua
ahli qira`at, dengan alasan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas membacanya
demikian, padahal tidak ada riwayat yang menjadi landasan baginya,
baik yang shaAz.fa, maupun yang buruk. Intinya, qira`at itu tidak sesuai
dengan qira`at kaum muslim. Itu saja sudah cukup sebagai bukti atas
kesalchanya.
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Abu Ja'far berkata:  Berdasarkan penjelasan tersebut, maka
yang  benar  adalah  dengan  *amzafo  yang  berharakat /arfaafa  pada  b!
yang pertana, dan di-hasraA-ken untuk yang kedua.

Sementara dari As-Suddi diriwayatkan sebuah penafsiran yang
menunjukkan benamya pendapat bchwa 3i ®erharakat /ofhch), yakni
padakalimatiialai,riwayattersebutadalah:
6763.   Mum menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr menceritakan

kepada kami,  ia berkata:  Ashbath menceritakan kepada kani

L¥::5;;i,¥:£[tfjtgpT=gafifi=al=.k€t;[a:an¥:¥.{€fr,;#±,,i
'Fb^::Of irl ':}iF 'ifu\  `Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah

adrlah |si;mi.1232

mempe:g¥bi;eis:bkuetdngmyeLTj#=fimb:¥i]ch§a#T,*#"
is^L?i i` :I:;. Dengan penafsiran yang demikian, maka bi yang kedua
memiliki dua penafsiran berikut ini :

Pertama:  Dinashabkan sebagai syarat, jadi maknanya adalch
•J>()  'a]€fu.  ^b^  ':+ib  "Allah  bersaksi  bahwa  Dia  adalah  Maha  Esa."

B`erharai[at /z7f'Ach  dengan  makna  Aha/8dfo  menurut  pendapat  ahli
bahasa Arab,  dan dengan makna nasAab menurut sebagian mereka,
laluiif mempengaruhi     ®i    yang     kedua,     seakan-akan    Anda
mengucapkan,  `-JrlJ i;i  {isAL?t il 1:: J!€ull bi &` :lj£  ''4//ab bersadsj.,
sesungguhnya agama di  sisi Allah adalah Islam,  karena dia adalah
lisa. ''  Kemudian  kalimat  ha`3  ijq  didahulukan,  maka  ia  berharakat

uracaA karenamakna yang s6perti itu.

232    |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (2/617).
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Kedua:  ®! yang pertama di-hasraA-kan karena kedudukannya
sebagai  in"brnda',  dan merupakan kalimat  sanpiran.  Lafazh  i+i
lalumempengaruhiaiyangkedua,jadimaknaungkapannyaadalah:

i3\Lyi aii ire i;9uli .Of .ife6i:i.I; _ ;i S! @'! i ij€S . &i 1;i
"Allah bersaksi -sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak

diibadahi selaln-Nya-demikian pula para malaihat, bahwa agama. di
sisi Allah adalah Islam."

Persis seperti perkataan seseorang,

cf,{T q LiL£ i art - ap t,€:j - ifef
"Aha  bersaksi  -bahwa  aku  berhpk  melakuhan  hal   itu-

sesungguhnya engkou bebas dart segala tuduhan. "

Lafazh   ®!   yang   pertama   di-haLsrch-kan    sebagai.   kalimat
sampiran, dan lafazh A¢j.i mempengaruhi ®! yang kedua.

Abu  Ja'far  berkata:   Makna  kalimat   i:ji`t  \:±~6  adalch
"Dialah Allah Yang Maha adil terhadap makhluk-Nya".

Lafach  la:rill  artinya keadilan,  dianbil  dari  perkataan  orang
Arab 3ari; yang ariinya yang berbuat adil.

Lafazh  L`6 berharakat marhab karena kedudukannya  sebagai
faa'.

tersebutsibea:i:=]:/ab:g¥#am:rasp¥d¥]::yaj¥£v€#~¥Walafal
Sementara  itu,   sebagian  ulana  nahwu  Kufch  menyatakan

bahwa lafazh tersebut merupakan ha/ dari lafazh &1 pada lafazh  i.i
'6{, maka maknanya adalch 3i 1! 3'! i  iji qu.l; Ltd.I  &t :L¢  "4/haA

yang menegakkan  keadilan  bersawii  sesu;ggriwiny6  tidak  dda  tuhan
yang berhak diibadahi selaln-Nya. "



S«rich Aali `` Imrunn

memba:ae)±.du;£¥ga#++',#¥embuadc±=a,#?:mMdalas:dL££WaL;i;
dibuang, sehingga menjadi nch.rch, padahal itu merupakan si fat untuk
z.sz.in yang rna 'rz/at, karena itu kata tersebut di-»usAab-kan.

Abu   Ja'far   berkata:   Menurutku,   penafsiran   yang  benar
adalah   yang   menjadikarmya   sebagal   ha/,   artinya   kata   tersebut
merupakansifatbagiAllchSWT,karenakatai<;a;I.Idanrrty.lj3idi-
'cz/frcr/-kan  kepadanya.  Demikian  pula  pendapat' yang  benar,  bahwa

lafwh 4.6 merupckan ha/.

PenakwilanrirmanAI]ah:;±?=i{±±j{3iY€|'d'L~Y'rrwoA
ado  tuhan  nelQtinkan  I)ia  lyang  berhak  dis:mbch),  Yang  Maha
Perkasa lagi Maha Biocksanafy.

Kalimat  tersebut  menyatakan bahwa  tidck  ada yang  berhck
diibadchi   selain   Allah,   yang   tidak   ada   sekutu   bagi-Nya   dalam
kerajaan-Nya.

Kata   ijj{  malmanya  adalch  "tidck  akan  ada  yang  bisa
mencegah  keinginan-Nya  dan  tidak  akan  ada  yang  dapat  menahan
siksa-Nya".

:±£i{  maknanya   "Dialah   Yang   Maha   Bijak   dalam
mengatur makhluk-Nya, sehingga tidak akan pemch salah".

Abu `Ja.'-far.berlEata: Ayat tersebut sebenamya bantahan bagi
kaum Nasrani  yang datang urituk mendebat Rasululhah  SAW, yakni

pemyataan mereka yang mengatakan bahwa lsa adalah putra Allah,
juga bantahan bagi kaum musyrik yang menyekutukan Allah dengan
yang lain. AIlch mengabarkan tentang diri-Nya, bahwa Dialch Yang
menciptakan    segalanya    dan    Dialah    Yang    telah    menciptakan
sesembahan  kaum  musyrik.   Semua  itu  lalu  disaksikan  oleh  para
malaikat dan ahli ilmu.
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Allah SWT mengawali ayat tersebut dengan pengagungan atas
diri-Nya, dan membersihhan diri dari segala ucapan yang dinyatakan
oleh kaum musyrik,  sebagaimana Allah pun mengajarkan makhluk-
Nya agar mengawali segala urusan dengan menyebut mama-Nya.

Jadi, makna ungkapan tersebut dan yang  sebelumnya edalah
berita tentang  persaksian  makhluk-makhluk-Nya  yang  diridhai  oleh
Allah, bchwa mereka menyucikan Allah SWT dan mereka adalah para
malaikat-Nya serta para ulama di kalangan harnba-hamba-Nya. Allah
SWT mengabarkan bahwa para malaikat LLyang diagungkan oleh ahli
syirik,  bahkan  disembah  oleh  mayoritas  mereka-  dan  para  ulama
mengingkari  kekufuran  kaum Nasrani  dalan  sikapnya terhadap  Isa.
Demikian  pula  dengan  perkataan  orang-orang  yang  inenyekutukan
AI\ah,  AIlah-bed]:\man,  "Para  malaikat  dan  ulama  bersaksi  bahwa
tidak  ada  yang  berhak  diibadahi  selain  Allah  semata,  lalu  setiap
orang yang telch mekyadikan selain-Nya sebagai  tuhan,  dia adalah
p`endusta.  Ihi  semua  sebagai  hidjah  bagi  Nabi-Nya  alas  apa yang
dinyatakan oleh kaum Nasrani Nofran tentang Isa."

Allah      kemudian      mehingkapkan      sanpiran      dengan
menyebutkan nama dan  si fat-Nya,  sebagaimana firman Allah  SWT,
l£:±S,'.3Kz-:Sc;,i;5:CjNI;1:fx'9"Ketahui!ah,sesungguhnyaapasofa
yang    dapat    kawiu    peroleh    sebagai   .rampasan    perang,    maha
scswnggrA#);a feper/I.rna w#fzj* i4//ah " (Qs. AI Anfaal [8] : 41 )

Allah   SWT   mengawali   fiman-Nya   dengan   menyebutkan
nama-Nya.   Demikian  pula  menyebut  mama-Nya  dan  memuji-Nya
sebagai   pendahuluan   atas   persaksian   perkara   yang   telah   kami
ungkapkan,   yakni  persaksian  bahwa  tidak  ada  7./aA  yang  berhak
diibadahi  selain  Allah  SWT,  juga  scksi  atas  bantahan  kepada  ahli
syirik

Pendapat  yang  menyatakan  bahwa  kata   1{£i  mengandung
makna memutuskan,  sama  sekali  tidak dikenal  dalin  bahasa Arab,
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apalagi  bahasa  asing,  karena a)"hadcI¢  dan gndfaa mengandung  arti
yang berbeda.

Makna yang kami ungkapkan tadi dinyatakan pula oleh para

pendahulu, sebagaimana dijelaskan dalan riwayat-riwayat berikut ini :

6764.   Ibnu Hunaid mchceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanch
menceritakan kepada kami dari  Ibnu Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT, #i'fiT iifi

jj.{ijJ5iap.{jjiY€£'d'`S~Y',iaberkata,"Ungkapantersebut
sangat bertentangan dengan berkataan mereka, yakni berbeda
dengan  pemyataan Nasrani  Najran,  ia berkata,  "Lafazh  i.6

qu.tmaknanyaadalah'denganadii7.M233

6765.   AI    Mutsama   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifin   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritckan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujchid,
tentang  makna  laful,  Jirdk,  ia berkata,  "Maknanya  adalch
'denganadiiO.w234

eec

1€t€±Siiijj6.3{=£=i{Cjg3iL¥.i,d{iJedS{6!
'd{€$6~d{iL.€e;<;;c;i:±:i;L;fu.t#£~€C¥'cr,

©¥tff,(±J=
"Sesttnggrchnya ague,rm (yang diridhai) di sisi AIlah

hanyulch Islam, tiadr berselisih ortlng-orang yang belch
diberi AI Kjtab kecndi sesodrh drtang pengetch«an kepadr

233    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/617`).
234   As.Suyuthi dalam Ad-D„rr A/ "a#tswr (2/12).
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•'nereha, hareira kedenglcfarL (yang adci) di antora mereha.
Barangivapa yang kdir ter7indap oyat-ayat Alhah, maha

ses«7iggwhnya AIlch sangat cepat hisab-Nya."

(Qs. Aafi Thraan [3]: 19)

Penakwilan  rirman  Auah:   #=J¥.i  ,di   i+e  <zS{  6|
(Sesungguhnya aganoa fyang diridhal] di sisi Allah hanyalah Islam)

Abu  Ja'far  berkata:  Makna  lafach  <zS{ dalan  ayat  ini
adalch ketaatan dan ketundukan, seperti perkataan seorang penyair:

i-J :+i, i! .La, 'ois-i  #   i= L,J± ;i J*., i};3
"Dan di hari drha, ketika kedua hahi kuda dihampulhan sementara

Semua manusia hina kecua|i kami. .C35

Jadi, makna kata 6.i  dalan bait tersebut adalah taat dengan
penuh   kctundukan.   Demifian   pula   perkataan   AI   Qaththami,   ia
melantunkan:

l`l-^Jty,ut-JJ=J,i-Ljrs~
"Nawartelahmertyadihanhamuhina.1236

Makna lafach uti.Jj adalah menjadikan kamu hina.

Perkataan AI A'masy Maimun bin Qais,

Jt,3 6J* i,;, i-   #   'ul, ,JiJ ;i Ll:,, `o,; £

235^   Bait ini dalam I,iran 4/ Arab pnda bahasan lafach (t£.). Arti -kata (*. rjj) adalalt

orang-orang yang beragama.
236    |ni adalah setengah bait AI Qathami Umair bin  Syuyaim dalam dtwa»-nya hal.

15. Teks bait secara sempuma adalal,
u¢3Y` th..i j`jj cjo    #  ui~ 93ijl 4 jnaLi -j

"Nowar telah mengutus seorarig pembunuh ke dalam hatimu, padahal dia telah

mertyedikan hamu hina."
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" Dia adalch rhenghinahan suha RIbab dengan peperangapr_ yang terus-

inenerus karena mereka membenci ketaatan. 'C37

Lafain61`3artinyamen8hinakan.

Lafazh J!'ull l±f artinya mereka membenci ketaatan.

:=ganany:i::a:iL#:.L#i#y;:aa::f::k;;:¥=ffu¥:asea:be:¥:i
paceklik, ungkapan `Jirji yang artinya` mereka masuk ke musim semi,
danungkapanl};iiiiyangartinyamerekamasukkedalamperdanaian,
yakni dengan ketundukan dan tidak mengadakan perlawanan.

Jika demikian makna kata tersebut, maka tafsir ayat  <zS{ £}
givT]:i ,dl iL* adalch "sesungguhnya ketaatan yang diterima di sisi
Allah adalah ketaatan kepada-Nya,  serta ikrar lisan dan hati dengan
ibadah hanya kepada-Nya,  dengan penuh ketundukan dalan bentuk
menunaikan perintah dan menjauhi larangan, tanpa ada pengingkaran
dan penyimpangan, juga tanpa menyekutukan-Nya dengan yang lain
dalan ibadch".

Makna  yang  saya  ungkapkan  sama  dengan  penafsiran  yang
dinyatakan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

6766.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  'berkata:  Sa'id  meneeritakan
kepada  kami  dari  Qatadah,  tentang  firman  Allch'  SWT,   3!I ifeT}:i ,a{ jj± 6Si,  ia berkata,  "Islarii adalch^persaksian

tidck adanya tuhan yang berhak diibadahi  selain Allah, ikrar
tchadap segala hal yang datang`dari Allah, yakni agana Allah,

237    Bait ini mi|ik A| A'sya kala memuji AI Aswad bin Mundzir AI-I.akhami. Lihat

Dtwa"(hal.168)4anfj.sa#,4/Arabpadabahasanlafazh(;r.J).

+1+}` 6IS }J  minanya  adalah  dia  telah  menundukkan  ]4r-Jiabab.  Ar-Rabab
adalali nana suku.
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yang   dengannya   Alial   mengutus   rasui-Nya.   Itulch   yang
ditunjukkan  kepada  para  kekasih-Nya,  sementara  yang  lain
tidak akan diterima o|eh.Nya. w238

6767.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,`   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan  kepada  kami  dari  bapaknya,  dari  Ar-Rabi',  ia
berkata:  Abu  AI  Aliyah  menceritakan  kepada  kami,  tentang
fiman Allah SWT,  ;:I=¥.i ~ai i* 6Si 3!, ia berkata, "AI
Islam   maknanya   adalah   ikhlas   hanya   kepada   Allah,   dan
beribadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya,  serta
mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan segenap kewajiban
lainnya.M239

6768.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wchb
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang  fiman  Allah  SWT,  \£:iLi   ''Kan7.  /e/aA  f2f»dzf4"  ia
berkata,  "Maknanya adalali 'kami melakukan perdamaian dan
meninggalkan peperangan'. " 240

6769.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanch
menceritakan kepada kami dari  Ibnu  Ishaq, dari  Muhanmad
bin Ja'far bin Zubair, tentang fiman Allah SWT,   <+S{ 3|
;:L¥-i ~d{  i=£,  ia berkata,  "Maknanya  adalah  'tauhid  yang
engkau  pegang  wahai  Muhammad,  dan  sikap  membenarkan

pararasu|..M24l

As-Suyuthi dalam Ad-D®irr A/ A/a#tswr (2/12).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/618).
A"-JVwAa/ wa A/  `C/)/ci# karya AI Mawardi (I/380).
Ibid.
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Penal{;wHanrirmanA]lah:tr,Y€|cO-iijpi<r.j{`fi=£:icj
;]fs E|  Sjj\ 'pe~€ G js ITiada berselisih orangrorang yar.F
telah diberi AI Kitab kecudi sesudah datang pengetahuan kepada
mereka, karena kedengkian [yang ada] di antara mereka).

Abu Ja'far berkata: Lafach "ora#g-orang )/any dz.berjfa# j4/
Kztab" maksudnya  adalch  lnj.il.  Tidak  pemah  berbeda  pendapat  --
tentang  masalah  Isa  dan  bualan  dusta  mereka  terhadap  Allah  yang
mereka   perdebatkan   sendiri,   bahkan   hal   itu   menjadi   penyebab

pertunpahan darah di antara mereka- kecuali setelah datangnya ilmu
karena  kedengkian  di  antara  mereka  -maksudnya  kecuali  setelah
kebenaran itu datang- tentang perkara yang mereka perdebatkan, dan
setelah mereka yakin bahwa perkataan mereka adalah kedustaan. Lalu
Allah  mengabarkan  bahwa yang  mereka  katakan  adalah  dusta,  dan
mereka telch mengatakan kekufuran terhadap Allah, padahal mereka
sendiri  mengetchui  hal  itu.  Mereka  mengatakan  hal  itu  atas  dasar
kebodohan, hanya karena perdebatan yang teriadi  di  antara mereka,
dan  hanya  karena persaingan  serta perlombaan  dalan  mendapatkan
kedudukan dan kekuasaan.

Riwayat-riwayat yan'g menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6770.   AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishak
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

::=egri¥manankAe]T:das#£,ct,d#;£#ifyj,2.3{g;bG£;
;i;S E|  3iji\ '#'.~€ T= js "Tiada berselisih orang-orang
yang    telch    diberi    AI    Kitab    kecuali    sesudeh    datang
pengetahuan kepada mereka, harena kedenghian (yang ada) di
¢nfcrro   merefa,"   ia   berkata,    "Abu   AI    Aliyah   berkata,

-^,.,-
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'Maksudnya  adalah  mereka  tidck  berselisih  lagi  setelah  AI

Kitab itu datang kepada mereka'. w242

Mengenai  lafaali  ;::g;¥  \g.i; ;{j{ ia  berkata,  "Dikarenakan
kedengkian terhadap yang lain, yang telah mendapatkan dunia,
dan  karena  berlomba  dalam  mendapatkan   kekuasaan   dan
kedudukan,  sehingga sebagian dari  mereka membunuh yang
lain karena dunia, padahal hal itu teljadi setelah para ulana
ada di antara mereka."

6771.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', dari`¥}u#iiE,,!echf:a:ct:#¥j%a3di:#,.gaf4?,i,?

hanyalah Islam, tiada berselisih orang~orang yang telah diberi
AI Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereha,
karena kedengkian (yang ada) di antara mereha, " lalu becka:to,
"Dikarenakan  dengki  yang  disebabkan  oleh  dunia  dan  rasa

ingin  mendapatkan kedudukan  serta kekuasaan.243  Ya  Allah,
datangkanlah ia!  Siapa saja yang menjadi pemimpin di antara
kami, maka ia (sungguh) tidak akan bisa membahayakan kami
setelah ia memegang Kitabullch dan Sunnah Nabi-Nya."

6772.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan  kepada  kami  dari  bapaknya,  dari  Ar-Rabi',  ia
berkata,  "Menjelang  kematian  Musa,  ia  telah  memanggil  70
orang ulama bani lsrail, lalu beliau menitipkan Taurat kepada
mereka dan  menjadikan mereka sebagai  kepercayaan  beliau.

242   |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (2/618).
243   As.Suyuthi dalam 4d-Dwrr i4/ "a"tswr (2/13).
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Setiap bagian dari Taurat dititipkan kepada satu orang ulana,
kemudian Musa menjadikan Yusa' bin Nun sebagai pemimpin.
Setelah abad pertama, kedua, dan ketiga, teljadilah perpecahan
di  antara  mereka  -yalmi  di  antara  anak  cucu  70  ulama
tersebut~   sehingga   mereka   saling   mencucurkan   darch.
Teljadilah  berbagai  kebunikan  dan  perdebatan  di  kalangan

'  orang-orang yang mendapatkan AI Kitab, lantaran kedengkian

yang tumbuh  di  antara mereka yang  disebabkan  oleh  dunia,
karena  mengharapkan  kekuasaan  dan  segala  harta  simpanan
dunia.   Akhimya  Allah  SWT  menjadikan  penguasa  zhalim
kepadamereka.il244

Ar-Rabi' lalu membacckan firman Allah SWT,  i.ie <zS{ 3££giv¥.i,fi{hinggafirman.Nyajq°t*i&,j.

:I::k±ts=oi::±'fL:nanAAnA#ch;n;wmTenTJ,TZ.?Ptchfr¥=:
€±£Sj{ `adalah kaum Yahudi, bukan kaum Nasrani atau yang
lain.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  maksud  ayat  tersebut  adalah
kaum Nasrani yang diberikan lnjil,

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6773.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritckan kepada kami  dari  lbnu  Ishaq,  dari Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang fiman Allah SWT,   ti==:i Cj
fu-t#i~€G±S'cr~Y€|€gjiijpi6.ji"rJ.adabersc/I.sz.A
orang-orang  yang  telah  diberi   AI   Kjtab   kecuali   sesudah
dr/¢#g penge/afawa# 4epeda mereha, " ia berkata, "Maksudnya

gay:sga,te:]¥ckdata:ag:eekpua:anb::£¥N¥a}.SisaTiguhfngA#;
244 As.Suyuthi dalan .4d-D.Irr i4/ "a#ts#r (2/ 13).
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`Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka' "cksndnya

kedengkian di antara kaum Nasrani. »245

pena]rmri]anr]rmanAllah:a±+;'d{<t,6,6i+je;<;'c;i
±^=jj  (Barangsiapa  yang  kofir  rie;hadap  ayat-ayat  Allah  maka
stesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya).

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah "barangsiapa
ingkar kepada Allah dan ayat-ayat-Nya yang telah dipaparkan sebagai

peringatan  bagi  orang  yang  berakal,  juga  dalil   bagi   orang  yang
mengambil pelajaran, maka Allah SWT akan memperhitungkan segala
anal perbuatannya yang dilakukan di dunia, lalu Dia membalasnya di
ckhirat kelak, karena Allah SWT sangat cepat hisabNya". Maksudnya,
Allah SWT mengetahui segala anal perbuatan yang dilakukan hanba-
Nya, Allah tidck membutuhkan perhitungkan sebagaimana dilakukan
oleh   makhluk-Nya   dengan  jari-jemari,   akan   tetapi   Allah   SWT
menghifung semua itu tanpa pertolongan dan kesulitan.

Riwayat yang menjelaskan makna kalimat  g\£jf €±; adalch
perkataan Mujahid berikut ini :

6774.   Muhanimad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kani  dari  lsa,  dari  Ibnu  Abi
Najih,  dari  Mujchid, tentang fiman Allah  SWT,   jf; c;i

±^=jj 'c±f 'at\ €JS ,di)  +f!fa> "Barangsiapa  yang  haf iir
terhadap  ayat-ayat  Allah  maka  sesungguhnya  Allah  sangat
cepaf     ftisab-Nya,"     ia     berkata,      "Maksudnya     adalah
menghiungnya."246

6775.   AI    Mutsanna. menceritakan   kapadcku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifan   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil

a,5  Ibid.
246   |bnu Abi Hatin drlan tafsinya (2/619).
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menceritakan kepada kani dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentangfimanAllahSWT,a±j='ri{<,,6~ri{<jej<;;I;i
±)=jj  "Barangsiapa  yang-fafiir  terhadap  ayat-ayat  Allah

maha sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya," ia borkeNfa,
+;-`r_    "Maknanya adalah menghitungnya."
-jifee                                       ...

¢±Sj.{ijja.*5rf;£j¥tg€3,fi,6€3#ijfrj±~66g
A

a±;ff£6{jS:.±jipj=a{i=i;1:ji6pr:i:I=ji:6±?¥.tj

©3Cj-!5i='£fj5g3.i
"Kemndian jiha mereha mendebat ham« (tentang keberLaran

Jslam), maha Katohanlch, 'AI« menyerahlcan dirik« kepada
Al)ch dan (dendkian prla) orang-orang yang mengihatiha'.
Dan katckandch kepada orang.orang yang telah diberi AI
Kitab dan kepada orang.orang yang umwi, 'Apahah hamu

(mow) masok lslam'. Jfha mer€ka mcLs«k Islam,
seso7tggt4hnya mereha belch mendrpat Petrmjetk, dan jiha

mereha belpaling, maha kewajtban hamtt hanydrh
menyanpdilcan (ciyat~tryat AIlch), den AIIch Mcha Melihat

hanba-hamha-Nya.

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 20)
Penakwi]anr]rmanA]]ah:;;:f3:5,fi,Cng;;3¢:i::iji;2jL~C6§

(Kemudian jika mereka mendebat kamu [tentang kebenaran lslam],
maka  katakanlah,  ''Aku  menyerahkan  diriku  kepada  Allah  dan
[dendkian pula] orang-orang yang mengikutiku.").

Abu  Ja'far  berkata:   Mcksud  ayat  tersebut  adalah   "Jika
utusan Nasrani  Najran  mendebatmu  wahai  Muhammad,  tentang  Isa
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AS,   lalu  mereka  berdalil  dengan  kebatilan  di  hadapanmu,  maka
katakanlah,  `Aku tunduk hanya kepada-Nya,  dengan lisan,  hati,  dan
selunin anggota tubuh'." Allah SWT secara khusus menyatakan wajah,
karena wajah merupakan anggota badan manusia yang paling mulia.
Artinya,  jika  wajahnya  telah  tunduk,  maka  demikian  pula  anggota
tubuhnya yang lain.

Lafazh  j=£S{ gz5 maknanya adalah  "orang yang mengrikutiku

pun menyerahkan wajahnya kepada Allah".  Jadi,  lafazh i+ di-¢/ha/-
kan kepada huruf /a pada lafazh trii, sebagaimana dijelaskan dalan
riwayat~riwayat berikut ini :

6776.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritckan kepada kami  dari  Ibnu  lshaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair,247 tentang fiman Allah SWT, j|fl~C 6g ,
ia    berkata,     "Maksudnya    mereka    mendebatmu    dengan
kebatilan, yakni ungkapan mereka,  `Kami menciptakan, kami
melakukan,   kamu   menjadikan,   dan   kami   memerintahkan'.
Semuanya  syubhat  batil,  dan  mereka  pun  tabu  mana  yang
benar dari perkara tersebut. Jadi, katakanlah, 'Aku dan orang

yang mengikutiku menyerahkan wajahku kepada A||ah'. "248

Penakwilan  r]rman  A]]ah:     ;=±;?Y.fj  ¢£Si{  ij:pi  a.j}  j:i
\)5±ii\±3±.\;i:f}.use;i:i:1k.(Dankat-ai;:nlah-keiad;;ra;i;r;ng

247    Muhammad bin Ja'far bin Zubair in Awwam AI Asadi AI Madani. Orang yang

meriwayatkan  darinya  diantaranya:  Ibnu  lshaq,  Ibnu  Jarir,  AbdulTahman  bin
Qasim, dan sekelompok ulama lain.
Ibnu Sa'd berkata, "Dia seorang ulama dan memiliki beberapa hadits."i
AI  Bukhari  berkata,  "Zuhair berkata dari  Ya'qub  bin  lbrahim,  dari  bapaknya,
dari lbnu lshaq, dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, ia berkata, 'Dia termasuk
ulana Madinch dan qarinya'." Ia wafat antara tahun  Ilo atau  120.  7Tchdzib A/-
Tahdzib (9/9?).

248    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/619).
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©yang telah  ddeeri AI  Kitab  dan  kepada orang-orang yang  unmi,

"Apakoh  kanu  (maul  masuk  Islam".  Jika  mereka  masuk  lslo[m,

sesungguhnya rnereka telch mendapat petunjuk).

Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalch  "Katakanlch  wahai
Muhammad!  Kepada orang-orang yang  diberikan AI  Kitab -yakni
Yah*di dan Nasrani- serta kaum «mmz. yang tidak memiliki kitab -
meielEa   termasuk    kalangan    musyrik    Arab-,    `Apakah    kalian
berislam?'   Maksudnya,   `Apakah   kalian   mengesakan   tauhid   dan
mengikhlaskan  ibadah  `serta  "/etAI.}ryaA  kepada  Rabb  sekalian  alan,
tanpa menyekutukan-Nya  dengan tuhan-tuhan  yang  biasanya kalian
sembah,  padahal  kalian tabu tidak ada tuhan yang  berhak diibadchi
selain-Nya?'  Jika  mereka  berislan  (maksudnya  jika  mereka  patuh
dengan  mengesakan  Allah  SWT  dan  ikhlas  hanya  ibadch  kepada-
Nya),   maka  mereka  berada  di  jalan  petunjuk   (maksudnya  telah
mendapatkan jalan kebenaran dan menempuh petunjuk yang  sangat

jelas)."

Seseorang  lalu  berkata,  "Bagaimana  lafazh    }=  i|;ri 6}r
\)5£3i^  "Jika  mereha  berislan,  maka  mereka  telah  mendapatkan

pe/2t»/.zi*, " bisa diungkapkan setelah pertanyaan? Jika demikian, maka
apakah  kita  boleh  berkata  C:liJi  rig  bp  ?iJ%  Ji   "'4prhaA  ham«
berdiri? ' Jika kamu berdiri maha aku memuliahanmu. "

Jawabannya: Tentu saja boleh jika maksud ungkapan tersebut
adalah `perintah,  kendati  diungkapkan dalam bentuk pertanyaan.  Hal
itusanadenganfirmanAllchswT,6|;:::iijsrmfj;;,fiif3;.+3=;;

``! Dan nenghalangi kamu dart mengingat AIlah dan sembakyang

maha berheritilah hamu  (dart mengerjakan pekerjaan itu). "  (Qs.  AI
Maa`idch [5]: 91).

Maksud lafazh 6|;::: if j{; adalah perintah ''fre#dcz#afr ha/i.a»
berfee#fr., " sama dengan firman Allah SWT kala mengabarkan tentang
Hawariyyun,  mereka berkata kepada Isa,   £j£:€ j£ i;i;i JET i:±c£;



T4rir Ad;17idbarl

•5f:iJj\ 'ri,'-.i§j1 {§S 'J::;i JR ±4'j "Hai lsa putra Maryam, sanggupkah
Tuhanrm menurunkan hidangan dart langit kepada hami?" (Qs.  AI
Maa`idah [5]:  112)

Maksud pertanyaan tersebut adalah pemintaan. Iiemikian pula
ucapan   seseorang   ?G   .6'   €=Ji   :}i      "Bz.schch   c#gihaf   d7.am?"
Mcksudnya "Jangan ganggu kami! " Demman pula ucapan seseorang
kepada  yang  lain,   "E...   e...   mau  ke  mama?"   Maksudtrya  /adalah
"Jangan   dulu   pergi!"   Oleh   karena   itu,   redaksi   pertanyaan   bisa

i:e::;,?a„,gf;;.i;.;t:fzi:e,;,;fu;„%i#ife;?3Lj"¥-;£pe"¥g:f!
perniagaan yang  dapat  menyelanatkarmu  dart  adzab  yang pedih?
/);aJ./wJ  berjma#/ch ..../"  (Qs.  Ash-Shaff  [61]:   10-1.1)  dengan  qira`at
Abdullch bin Mas'ud.

Dia  menafsirkan  awal  ayat  k:  11   dalqm  bentuk  perintah,

padahal  dalam  qira`at  yang  biasa  kita  baca,  ungkapannya  dalam

:=ukanb:dn:tojai:d]£a£:ck£:i¥"`;:Jen:andalb=C=ra`¥#8n:;#as¥:
ada pada lafazh `ji.i kareng itulah tafsirannya.

Pendapat  yang  kami  ungkapan sama dengan  pendapat yang
dinyatakan oleh ulama tafsir dalam riwayat-riwayat berikut ini :

6777.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamah/
menceritakan  kepada'\ rfuriii  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari
Muhammad bin Ja'far bin Zubair, tentang fiman Allah SWT,
6±i.Y.{jcJ=Sj{ijja.i5rf;,iaberkata,"Ummimaknanyayang
tidak  memiliki  kitab."  Ia  lalu  berkata,  "Maksudnya  apakah
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kalian telah berislam? Jika mereka telah berislam maka mereka
berada dalan petunjuk. w249

6778.  AI  Qasim  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hatiaj  menceritakan
kepadcku  dari  lbnu  Juraij,  ia  berkata:  Ibnu  Abbas  berkata,
t;ntang firman Allah SWT,  65Zi}'{j €gj{ ij.i a.Si J;;9 ia
berkata,  "Maksud dari  lafazh zfmmz.  adalah orang-orang yang
tidak bisa menulis.M250

PenakwilanfirmanAllah:#'j{j3P.{a¢\=3,6ijS'`+>L3
I,I:S\> (Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah

menyanpaikan  [ayat-ayat Alah), dan  Alkeh  Maha  mdihat  ahati
hamba-hanbaINya).

Abu    Ja'far    b€rkata:    Lafazh    ijS'   -rf   mcksudnya
"seandainya mereka berpaling dari dakwah Islam yang kamu lakukan

dan bexpaling dari mentauhidkan Allah SWT, maka sungguh engkau
hanyalah   penyampai   risalah   kepada   makhluk-Ku,   dan   tugasmu
hanyalah   taat   kepada-Ku".   Lafazh 3\=j.i  S.£  'j{j   maksudnya
"sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui terhadap makhluk yang

menerima risalch tersebut, yakni  Islam.  Dia juga Maha Mengetahui
orang-orang  yang  bexpaling  dari  (Islan)  dan  bermaksiat  kepadamu
dengan bexpaling dari Islam". -
249    |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (2/619) dan lbnu Athiyah dalam A/ "ccharrJ.r

A,Pya/.I.z(I/414).
250    |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (2/619) dan lbnu Athiych dalam 4/ A/I/AarrJ.r

4/Jyaji.z(1/414).
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TlafsirAth5EThabari

J#u,616+=P'`tGJLft6-9€t-+:i;i
©+-ff?,,i=>

``Sesunggul"tya orang.orang yang hafir kepada ayah-ayah

AI\ah dan memb""h Para ncht yang nemang tidck
dibe.raulcan dri. membttmuh orang-orang yang meny%"h

manusia berbuat adil, marl gem.bircka:ndch mercka bahwa
mereha alcan merLerima siksa yang Pedih."

(Qs. Aah Thraan [3]: 21)

pena]rmrnanfimanAnah:<{ijfjjfr',6{j-i.6><±±Sfe6.9€{6L

i;  ;±> '6±±pr  (Sesungguhnya_  orangror?Tg  yang  kof i.r  kep.::a.
otfalrayat  ALlalh  dan  nembunuh  para  nabi  yang  memang  tidak
dibenarkan).

Abu  Ja'far  berkata:  Makna  firman  Allah  SWT    6.j€)`{ 6i
ri{ 5j3.6>  €J£€ adalch orang-orang  yang  ingkar terhadap  hujjah
Allah    dan    mendustakannya,    dari    kalangan    orang-orang    yang
menerima Taurat dan lnjil.

RIwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6779.   Ibnu  Huniaid  menceritakan  kepadaku,`  ia  berkata:   Salanah
menceritakan kepada kami dari  lbnu Ishaq,` dari  Muhanmad
bin Ja'far bin  Zubair,  ia berkata,  "Kemudiap  pequegang  dua
kitab bersepakat, lalu mereka meluncurkan kebid' ahan mereka
-maksudnya   adalah   kaum   Yahudi   dan   Nasrani-."   Ia
kemudian  membacakan  firman Allah  SWT,  <±±J£$ 6.j€)`{ 6£
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i-i:;;|',fifj+S.6>hinggafiman-NyajSf¢
.,,,,, <1

e3givf   dy.25i
Makna firman Allah SWT, €£ jfj+i 6j?{ -Jri; adalali

sesungguhnya  mereka  membunuh  para  rasul  yang  diutus  kepada
mereka,  hanya  karena  mereka  melarang  kemaksiatan  yang  biasa
merika lakukan, dan melarang mereka melakukan berbagai larangan
yang` telah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka,  seperti yang terjadi
pada Nabi Zckariya dan putranya, Yahya.

Penakwilan  firman  AI]ah:     <2L2£Lft'  </.j€I`T   <+ji£!1'
ut,fyl ± i:S\> (Dan membunuh orang-orang yang menyuruh
manusia berbuat adil).

Abu  Ja'far  berkata:  Para ulama  berbeda  pendapat± tentang
bacaan ayat tersebut: .

Kebanyckan ulana Madinah, Hijaz, Bashrah, Kufin, dan yang
lain, membaca +=j`t GJL£.€ -.9€f  -±±±;S dengin
mdra jall "memb%»"A".

Ulama muta`akhirin dari kalangan ulana Kufch membacanya
dengan kalimat ajiid.~j dengan makna J\rill "memerowgz. ''. 2j2

Mereka berhujjah  dengan  bacaan  Abdullah bin  Mas'ud,  dan
menyatakan  bahwa  bacaan  itu  tertulis  dalam  mushaf Abdullah  bin
Mas'ud dengan lafazh (ljL€63),  sehingga dengan makna yang seperti
itumerekamembacanyadenganlafazh(all-tiJ3).

Abu Ja'far berkata: Menurut kani bacaan yang benar adalah

yang menggunakan lafazh ®jL*±j  sesuai  kesepakatan hujjah dari  ahli

23]    |bnu Hisyam dalam.4£-S7.rch [4»-Ivabaiw.ych (3/I I 9).
252    Ma'ani AI Qur`an wa l'rabihi karyz\ AI Fame (\1390).
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qira`at, terlebih dengan makna yang diungkapkan oleh ulama tafsir,
yang menyatakan bchwa itulch maknanya.

Riwayat-riwayat yang menyatakan demikian adalah:

6780.   Muhanmad  bin  Amr  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  Ibnu
Najih,  dari  Ma'qil  bin  Abi  Mislin,  tentapg  firman  AIlch,
SWT ,,6{ a ++Sit G±L±;t -.j€It -Jiis "Dun
membunuh  orang-orang  yang  menyuruh  manusia   berbuat
ndz./, " ia berkata, "Maksudnya adalal wchyu tunm kepada bani
Israil, lalu mereka mempchngadran kaumnya lcala itu belum
ada kitab yang tunm kepada merekaL, akhinya mereka saling
membunuh.  Beberapa  orang  dari  kalangan  yang  mengikuti
mereka    dan    membenarkan    mereka    lalu    mengingatkan
kaunmya,  namun  akhimya  mereka juga  dibunuh.  Merekalah

A  orang-orang  yang memerintahhan  untuk  melakukan  keadilan

kepada yang lain.w253

6781.   AI   Mutsanna   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:    Ishap
menceritakan kepada kani, ia berkafa:  Abdullah bin bin Abi
Ja'far menceritakan kepada kani dari bapaknya, dari Qatadah,
tentang  fiman  Allah  SWT,  GL2£3-e  -.j€I€t   -Jfj§S
ut,SR  ±  jlfih>  "Dan   membunuh   orang-orang   yang
me»)/efrwh ma»«Sz.a bcrb"a/` adz./," ia berkata,  "Mereka adalah
chli kitab.  Pengikut para nabi melarang dan memperingatkan
mereka, lalu kaumnya itu membunuh mereka. "254

6782.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,. ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

253    As-Suyuthi  dalam  Ad-D.i„  4/  Mawrs"r  (2/13)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam

tafsimya(2/621).
254  |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/621)  dan  As-Suyuthi  dalam 'Ad-Dun  4/

Mantsur(2114).
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kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman AllahScty6T{'.ijj'6¥£f¥:3't'±*#1'€s¥g;};i"i:
orang-orang   yang    kafir    kepada    ayat-ayat    Allah    dan
membunwh  para  rrabi  yang  memang  tidck  dibenarkan  dan

++±.=Z#,?,uEnaubhck°ar%€-A°:aatn£,uybaefk8ck`m=d¥gu±s#robr=:
' +:+  bani Israil yang tidak membaca AI Kitab. Kala itu wchyu turun

kepada    mereka,    mcka   mereka   mengingatkan    kaunmya.
Akhimya mereka dibunuh oleh kaumnya itu. Merekalch yang
telahmenyunhmanusiaberbuatadi|.M255

6783.   Abu   Ubaid   Ar-Rashabi,   yakni   Muhammad   bin   Hafsh,
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Himyar menceritakan
kepadaku,   ia  berkata:   Abu  AI  Hasan  (maula  bani  Asad)
menceritckan  kepada  kami  dari  Makhul,  dari  Qabishah  bin
Dzuaib AI Khaza'i, dari Abu Ubaidch bin Jarrch, ia berkata,
"Aku bertanya, 'Wchai Rasulullah, siapakah orang yang paling

berat   siksaamya   pada   Hart   Kiamat?'   Beliau   menjawab,'`-;e-;e;;:;;- y;ng  ;emburmh  seorang  nabi,  atau  seseorang

ymf:i#ji¥i:fig:"c:¥g¥g:-;ifj:cfi3

€trf,kemudianbersabda,

j¢i j€ji + i` *fji'j 'digr ji.ii! i; .Lri; c6# ii i:_,     _                ,_         _    ,            ,       _        ,,-,

j JG i. *J :if l£!`'j *; ij:L iti; c6'Lel'j ail i1 ,-,.        `,,               _     -                                _,                        ,1                  ,     ,             ,

255 |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/621 ).
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Ji± J<:ilo, ± *fa,i JOJ:;ij'l; ;ij€ * ,#  .1; ,i;
_,

¥ &` 3~; i;P.I *3  .fp Ou,s i ?¢i ?=T * \:;+
EE

`Wahai  Abu  Ubaidah,  bani  lsrail  membunwh 43  orang nabi

dart pagi hart hanya dalam satu waktu!  Lalu 1 12 ahli ibadah
dari  kalangan  mereka  melakuhan  amar  ma'rrf dan  nahyil
munkar kepada orang yang telah membunwh mereha. Alchirnya
mereka semua dibunuh dart oval petang hart itu pula.  Itulah

yangAllahmaksuddalamayattersebut'.'2S6

Abu   Ja'far   berkata:   Jadi   makna   ayat   di   atas   adalah
`Sesungguhnya   orangcorang   yang   kufur   kepada   ayat-ayat   Allah,

mereka  membunuh  para  nabi  tanpa  alasan,  dan  membunuh  orang-
orang yang memerintah untuk melakukan keadilan berkaitan dengan

perintch   dan   larangan   Allah   SWT,   yakni   orang   yang   melarang
melakukan pembunuhan terhadap para nabi, juga melarang melakukan
mcksiat'.

eec

J'c;,;{.i;S'fjt±.fttJ+:i£::i¥6-?`tagj,bi
i t£.: 6-rii,

"Mereha jew adahah orang~orang yang lenyap (Pchdr)

amaz-amalnya di dunid dan al¢hjrat, dan mereha sehalt-halt

256    As-Snyu"\ daha|[\ Ad-Durr AI Martysur (2/ls) deln AI Kafi Asy-Syof fi Takhriifi

4Aadi.ts A/ Kas)Ja/(25), AI  Baghavii  daran fyarA As-Sw#Ha4 (I/332),  dan AI
Haitsalni dalam A4a/.mcr' Az-Ztowa `id (7/272).
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tidalc memperoleh Penolong. "
(Qs. Aah 'Imraan [3]: 22)

Abu Ja'far berkata: (Lanjutan ayat 21) Makna firman Allah
SWT, +~ff ¥\'i£>  J#,  adalah,  "Kabarkanlah  kepada mereka
wahai Muhammad! Sesungguhnya mereka alkan mendapatkan siksaan

yang pedih dari AIlch SWT."

Mina fiman Allah SWT,  i i{i£:fi ={£ 6.31 dEj'bi
i;i§S'\'3\<SIV\"Merehaituadalahorang-orangyanglenyaptoahala)
amal-amalnya  di  dunia  dan akhirat" edalalh orang-oraus yang kalfi\r
kepada ayat-ayat Allah. Merekalah yang pahala anal perbuntannya di
akhirat  telah  hancur.  Adapun  di  dunia,  mereka  sama  sekali  tidak

pantas mendapatkan pujian dari manusia, karena mereka berada dalan
kesesatan. Allah SWT sama sekali tidak mengangkat derajat mereka,
bahkan   Allah   SWT   melcknat  mereka   dan  menanpakkan   segala
kebulan -yang  disembunyikan di dalan  hati  mereka- melalui
lisan para nabi dan rasul-Nya di dalam kitab yang diturunkan kepada
mereka.  Itulch  yang menyebabkan Allah  SWT  membiarkan mereka
berada dalam kehinaan. Itulah anal perbuatan yang mereka hapuskan.
Allah  SWT  lalu  menyiapkan  siksaan  yang  sangat  pedih  di  akhirat,
sebagaimana   diungkapkan   dalam   kitab-Nya.   Allah   mengabarkan
sesunggulnya amal perbuatan mereka berubah menjadi sesuatu yang
hampa, karena itu semun merupakan kekufuran kepada Allah SWT,
sehingga balasan bagi mereka adalah kekalahan di neraka Jahanam.

Penakwilan  rirman  Allah:   <z:p€  +.;  £j  C3  @a»
mereka sekali-kaLi tidak memperoleh penotong).

Makna   dyat   tersebut   adalah  'sesungguhnya   mereka   tidak
memiliki  penolong  yang  dapat  menyelamatkan  mereka  dari  siksa
Allah SWT.

eec
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';=;e>,2itrir:S!6jf£:rfe-f*,¢±ijyi±,jfj!i:ji

©sL±++5#&jj£-j:.#
"Tidalckch ha:mu ine`mpehai::ken orang.orang yang ielch

diberi bagian yditr AI Kjtob (Taa4rat), mereha disen4
kepada Kitob AZzch soptrya Kjtab itr menetoplcan hwh«m di
antara mereha; kerm4dian sehagian drri mereha beapaljng,

dan mereha selaho membelalcangi (hebenaran). "

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 23)
i

Abu  Ja'far  berkata:  Makna ayat tersebut  adalah  "tidakkah
engkau  memperhatikan wchai  Muhanmad!  Orang-oring  yang  telah
diberi bagian dari AI Kitab, yakni mereka diseru kepada Kitabullah?"

Papa ulama tafsir berbeda pendapat tentang  makna AI  Kitab
dalan  firman-Nya  ,2i  *J 6! 6j;£:  "McreA¢  discr«  fepoda  Kz./ab
Allah.„

Pertama:  Berpendapat bahwa yang dimaksud \ adalah Taurat;
mereka  diajak  untuk  menerima  isi  yang  terkandung  di  dalannya,
karena berbagai agama yang menerima AI Kitab telah menetapkan isi

yang terkandung di dalamnya,  yakni berbagai hukum Allah sebelum
dihapus.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6784.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kani,  ia  berhata:`  Yunus
menceritakan kepada kani, ia berkata:  Muhammad bin Ishaq
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Abi
Muhammad (maula Zaid bin Tsabit) menceritakan kepadaku,
ia   berkata:    Sa'id   bin   Jubair   dan   Ikrimah   menceritakan
kepadaku  dari   Ibnu  Abbas,   ia  berkata,   "Rasulullah   SAW
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masuk  ke   schuch  ruangan   sekolch  yang  biasa  digunakan
kalangan Yahudi, lalu Allah mengajak mereka ke jalan Allah.
Nu'aim bin Amr dan AI Harits bin Zaid lalu bertanya kepada
beliau,  'Apa  agana  yang  engkau  anut  wahai  Muhammad?'
Beliau menjawab,  `Agama lbrahim'.  Keduanya  lalu berkata,

=   `Sesungguhnya Ibrahin  adalch  seorang  Yahudi!'  Nabi  SAW
i+€*?  lalu bersabda kepada keduanya,  `"ar]. b./o JI.foaf raciro/,  b.fcrb
T`t5   ii.u ada di hadaprn kita semua!' Alun tetarii Led:\rmyaL enggan

(menerima tantangan itu).  Akhimya Allah SWT menurunkanfi:rfegE;±i2#£j.£§#i¥;¥g:#i±j:#:jc{

6785.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salanch
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  lshaq,  dari
Muhammad bin Abi Muhammad (maula keluarga Zaid), dari
Sa'id  bin  Jabir  dan  lkrimah,  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata,
"Rasulullah  SAW  masuk ke ruangan  sekolah  Yahudi  -lalu

diun8kapkan     seperti     yang     diceritakan     dalan     hadits
sebelunnya-  hanya  saja  perawi  berkata,  'Rasulullah  SAW
lalu bersabda kepada mereka berdua,  "Coda/a¢ fa/I.an berdwa
bwha  rawrcrf''.'  Demikian  pula  di  dalan  riwayat  ini,  `Allah
SWT lalu menurunkan firman-Nya tentang keduanya, " j! |`jf

±gaj-i a, `±± ijL>i a,jf'.' Adapun sisa haditsnya,  sama
denganhaditsAbuKuraib.w258

Kedua: Berpendapat bchwa yang dimaksud adalch AI Qur`an

yang- diturunkan kepada Muhaininad SAW. Berarti maknanya adalch

2S7    |bnu  Abi  Hatin  dalam  tafsirnya  (2/622)  dan  AI  Qurthubi  dalan  A/ JamJ.' /I.

Ahkan AI Qur`an (11390`.
25.   As.Suyuthi dalam Ad-D.irr A/ Mants#r (2/14).
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jika satu kelompok di antara mereka diajak untuk berhukum kepada
AI Qur` an, maka mereka menolaknya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

6786.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

¥J±.i.±;ikepada kani dari Qatadah, .tentang firman Allah

%g€j£.a#'ha#;~2*e##!€?*#:i_?;a%:##Z6A{
diberi bagian yaltu AI Kitab  ¢aurat),  mereka diseru kepada
Kitab  ALllah  supaya  Kitab  itu  menetapkan  hukum  di  antara
mereka;   kemudian   sebagian   dari   mereka   berpaling,"   .Ta
berkata,  "Mereka  adalah  musuh-musuh  Allah,  yakni  kaum
Yahudi.  Mereka diajak  kepada AI  Qur`an dan kepada Nabi-
Nya   untuk   berhukum   dengannya   dan   mereka   memang
mendapatkan  nabi  itu  tertulis  di  dalam  kitab  mereka  (yakni
Taurat dan Injil), tetapi mereka tetap bexpaling darinya."259

6787.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishak
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far

:::iegri#rmananie,:#s#i±-,¥¥ki=r£?;,:j¥,:
ia berkata,  "Mereka adalch kaum Yahudi yang diajak kepada
Kitabullah dan Nabi-Nya, karena mereka mendapatkan hal itu
sendiri dari kitab mereka, tetapi mereka berpaling darinya."260

6788.   AI  Qasim menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husaln
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Haijaj  menceritakan

4j!2:i!;±:; 'f:?+ ~ii    t9 6| :jf£: ¥±j.i *, ¢± ijL,i 'd,jf
kepadcku dari lbnu Juraij, tentang firman Allah SWT,

259   |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/623)  dan  As-Suyuthi  dalam  4d-D«rr  A/

Mantsur(2114).
260    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/622, 623).



Swch Auli ` ImrurrL

"Tidckkch   kamu   memperhatihan   orang~orang   yang   telah

diberi bagian yaitu AI Kitab  ITaurat), mereka diseru kepada
. Kitqb  Allah  supaya  Kitab  itu  menetapkan  hakun  di  antara
mereha," ia berkata, "Ahli kitab diajck kepada AI Kitab dalam
memutuskan  perkara  di  antara  mefeka  dan  di  dalam  Azfdnd

i    (s<inksi-sanksi).   Nabi   SAW   lalu  niengajak  mereka  kepada
-<:*    Islam, tetapi mereka justhi bexpaling."26t

Abu  Ja'far  berkata:  Makna  yang  benar menurutku  adalah
sesungguhnya Allah SWT mengabarkan tentang sekelompok Yahudi
-yang berada di antara pengikut Nabi SAW pada zamannya, yakni
kalangan Yahudi yang telah diberikan ilmu tentang Taurat- yang jika
mereka diajak untuk memutuskan pertentangan yang terjadi di antara
mereka   dengan   Rasulullah   SAW,   atau   pertentangan   yang   telah
menjadikan   mereka   berselisih   sebelumnya,   mcka   mereka   pasti
meholaknya. Masalah tersebut bisa jadi tentang kenabian Muhanmad
SAW, atau tentang lbrahim serta agama yang dipeluknya, atau tentang
dakwch Islam, atau tentang hukuman yang ditetapkan. Semua perkara
itu merupakan bahan pertentangan mereka dengan Rasulullah SAW.
Jika mereka diajak kepada Taulat untuk memutuskan semua perkara
itu, maka mereka sendiri akan menolaknya.

Tidak  ada  satu  dalil  pun yang  menentukan  salah  satu  sebab
tersebut,  sehingga  kita  bisa  berkata,  "Inilah  sebabnya,"  sementara

yang lainnya tidak. Kita juga sebenamya tidak harus mengetahui hal
itu, karena inti dari dakwah kepada hukum-Nya adalah karena mereka
merigenyanpingkan sesuatu yang sebenamya hints mereka wujhdkan
sendiri. Allah lalu mengabarkan pengingkar.an mereka terhadap kitab

yang  mereka terima,  dan  pengingkaran  mereka  terhadap janji  yang
telah  mereka  ikat  sendiri.  Jadi,  pengingkaran` mereka  kepada  Nabi

26]    As-Suyuthi dalam Ad-D#rr j4/ "a#tswr (2/14).



ThfeirAth-mrfuri

Muhammad juga merupakan bentuk kekufuran mereka kepada Musa
dan apa-apa yang dibawa olehnya.

MaknafimanAllahswT,6J±+?ri;;{i;3j±j6£.i:.adalah
"Mereka kemudian meninggalkan Kitabullah, padahal mereka diajak

berhukum kepadanya,  dan mereka pun sangat tabu tentang  hakikat
semun itu."

Kami  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  AI  Kitab
adalch    Taurat,    karena    mereka    mendustakan    AI    Qur`an    dan
mengatakan   bahwa   mereka   membenarkan   Taurat.   Jadi,   mereka
dibantah  dengan  kedustaan  mereka  terhadap  sesuatu  yang  mereka
imani secara lisan.

'Tee

grf.3j'f#.';`fD'L€6€i~i`!36{Ca:d'{j6#i>a,`s
`:::  '` -:. G#JSG

"Hal ifu adalah hareira mere)ca mertgdr«, 'Kami tidak alcan

disent«h o)eh apj ne7ulca kecndi beberapa hard ychg drpat
dihjfung'. Me7.eha dipendyalcan dalam agerne mereha ozeh

ape yang sezul« mereha add-adrlcan. "

(Qs. Aali Tmraan [3]: 24)
Maksudnya,  sesungguhnya mereka enggan berhukum dengan

Kitabullah  manakala  mereka  berselisih  dengan  Rasulullah   SAW,
ketiika,  rmelekaL  mengueaplkan,  "Kami  tidak  akan  disentuh  oleh  api
neraha  kecuali ,beberapa  hari  yang  dapat  dihitung,"  yalmii 40 hart

¢umlah hari  mereka beribadah kep?da  sapi),  kemudian Allah  SWT
clan   mengeluarkan   mereka   darinya.   Semua   itu   karena   mereka
teperdaya oleh anggapan mereka sendiri, bahwa mereka adalah anak-
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anck Allah dan kekasih-Nya,  dan Allah  SWT telah berjanji  kepada
nenek moyang mereka, yakni Ya'qub, tidak akan memasukkan salah
seorang pun  dari  anak cucuknya ke  dalam  neraka kecuali  sebentar.
Allah SWT lalu membantah perkataan mereka itu, dan mengabarkan
kepada Nabi  Muhammad  SAW,  bahwa merekalah penghuni  neraka

yang:` kekal  abadi,  bukan  orang-orang  yang  beriman  kepada  AIlah,
Rastil, dan kitab yang dibawanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6789.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami  dari  Qatadah, tentang  firman Allah  SWT,   di~`S

givj1=S¢S\~q±3rfu\ee6.\$6;±;fL>"Halituadalahharena
mereka mengaha,  'Kani tidak ahan disentuh oleh api neraha
kecuali   beberapa   hari   yang   dapat   dihitung,"   .ial  berkata,
"Mereka  berucap,   'Kami   tidak   akan  `tersentuh   api;,  nercka

:::uua|;£ans:[Pkesn='jfus::rTe:t£,.kATi:gal:£bek;,P:d:,;fag:,'L
<i;iS=.\S^= 6 rfeb, `Mereha diperdayahan dalam a±ama
mereka  oleh  apa  yang  selalu  mereka  ada-adahan'.  M!elcka
berkata, 'Kani adalch anck-anak Allah dan kekasih-Nya' . ''262

6790.   AI   Mustanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapalmya,   dari   Ar-Rabi',
tentangfimanAllahSWT,6€i~¥!jtaf\£#JiJ6#1>dr,`S

\     ±jsj:i "Hal itu adalah karena mereha mengaku, 'Kami tidak

ahan  disentuh  oleh  apt  neraha  kecuali  beberapa  hari  yang
cJczpczf dz.Aj./zf»g," ia berkata, "Mereka berkata, `Kami tidak clan
disiksa di dalam neraka kecuali 4o hari. .w263

262    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/623).
263    Az.Zujaj da|am A/a 'a#i. ,4/ gwr `an wa J'rarbwAw (1/392).
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Ia   berkata,   "Maksud   dalani   ayat   ini   adalal   orang-orang
Yahudi.„

Demikian  pula  yang  dikatakan  oleh   Qatadah,   ia  berkata,
"Itulah  jumlah  hari  mereka  menyembch  sapi."  Allah  SWT

berfirman,    <!!£€j£J   (3\£   C   ct.3   i   'f#.'   ''Mcreha
diperdayahan  dalam  agama  mereha  oleh  apa  yang  selalu
mereAf7  era-adakcr#, " yakni  manakala mereka mengucapkan,
"Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya. "

6791.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku,  ia  beckata:  Ibnu  Juraij  berkata:  Mujahid  berkata,
tentang fiman Allah  SWT,  <±£€j£J i;\= g ct-3 € .fj;;

"Mereka diperdayakan dalam agama mereka  oleh apa yang

se/a/zi  merefa  add-adrha»,"  ia  berkata,  "Mereka  teperdaya
dengan perkataan melcka, `Kami tidak ahan disentuh oleh apt
neraha kecuali beberapa hari yang dqpat dihitung'. '@ca-

={==L`j:i=#J'D,al,ijY€£J.i:=::i,:Lj;g
©6giv:Y,F5

``Bagrimanahah rianti apabila mereha hami hump..»can di

Hard (Kjamat) yang tidalt add lceragran teritang adanya.
Dan disemp4rmalcan kepadr trap-tinp dirt balasan apa yang
diusahalcannya sedang mereha tiddr diniaya (di"gihan). "

(Qs. Aali Thraan [3]: 25)

264    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/623).
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Abu Ja'far berkata:  Makna fiman Allah  SWT,    `SLj=S
i!S::i  "Bagaimanahah  nanti  apabila  mereha  kami  kunpulhan,"
adalah, bagaimanakah keadaan mereka nanti, yakni orangrorang yang
berpaling   dari   Kitabullah   dan   teperdaya   dengan   bualan   mereka
sendiri? Ungkapan tersebut tentunya merupakan ancaman yang sangat

pedih bagi mereka.

Artinya, sungguh besar siksaan yang akan mereka terima dari
Allah SWT pada hari Allah mengumpulkan mereka 'dan setiap orang
mendapatkan   , balasan     setimpa|     atas     anal     perbuatan     yang
dilakukannya.  Allah  SWT sana sekali  tidak berlaku zhalim,  karena
Dia     tidak     menyiksa     kecuali   + terhadap     orang     yang     pantas
mendapatkannya.      Seseorang      dibalas      sesuai      dengan      amal

ppefouatarmya;  kebunkan  dibalas  dengan  kebunkan^ dan  kebaikan
dibalas  dengan  kebaikan.  Tidak  seorang  pun  yang  merasa  khawatir
clan dichalimi.

i

Jika seseorang bertanya, "Kenapa redaksinya  .:{S:=; \S|j=S
• i:'.  f .I  bukan 43  CJj:dyis±!!{± ? maka jawabannya adalah
I::rina berbedriya makli;'/am dan j dalam konteks ayat ini. Jelasnya,
seandainya /am diganti dengan j niscaya maknanya menjadi berbeda,

ydy,
-'i)' dy a, ;*-, ,;a  .?y¥',  f};, i a,all  ,;i ;i:<;

t+liJ'J
"Bagaimala bila mereka Kalni k`umpulkan pada Hari Kiamat,

apckah adzab darn siksa`yang akan mereka dapatkan?"    -

Makha    tersebut    berbeda    dengan    makna    kalimat    yang
menggunakan Jam,-a yakni,I             *    r



i ;i; tis `
-lin''

rmftyAth:-

i LfuJ tJ, .+E= ,;i ,Li£
4ri i; ;rit dsi j± ir ,E®i di;''                 '   '      gL,i],,?,i;

"Bagaimana bila mereka Kami  kumpulkan  untuk  yang  akan

terjadi  pada hari  yang tidak  diragukan,  untuk hari  saat Allah  SWT
memberikan keputusan di antara makhluk-Nya,  apakch siksaan yang
akan mereka dapatkan saat itu?"

Dengan   menggunakan , /czm,   se.akan-akan   ada   kata   kerja,
sementara  kfrabczr-nya  dibiung.  Hal. ,ini  ditunjukkan  oleh  masuknya
/am. Jadi, kalimat yang dipilih adalah yang menggunakan /am.

`ii

Penakwi]an firman+ Allah:  3+, €j Y: (Tf.drA ado Aerag#"
tentang adanyaD.

Maknanya  adalah  tidak  diragukan  kedatangannya.   Makna
tersebut  telch  kami  ungkapkan  dengan  berbagai  dalil  yang  cukup,
maka tidak perlu diulang kembali.

Lafazh  ;€iJ; maknanya adalah "Allah SWT memenuhi".

Lafazh      :{=±   L€   j:   i±   "Ba/asa#   clpa   };a#g
dj.#sa¢¢ha##);cr" maksudnya adalah setiap uscha, yang baik dan yang
bufuk.

Lafwh 6j:ijs. Y'  ;f5 maknanya adalah  "balasan kebaikan
seseorang  tidak  clan  pemch  dikurangi.  Seseorang  yarig  melakukan

perbuatan  buruk  tidak  akan  pemah  dibalas  kecuali  dengan  yang
setimpal".

See
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J.~esci,co.tL*<jJ.{L€c;di.fe}£givfdyj4fif¢

©3.j,.s£F3€&LL#.tj,€>£~ta€c;3±-;J.~t=c;3jj
"Katalcanlch, 'Wdhai Te4ha7i yang memp«nydi kercijaan,

Eng7cou berilcan I¢erajaan kepadr orang yang EngTcou
kehendkj dan Engkou cart l¢erajaan dch orang yang

Englcou kehendrki. Englcou m44]ialcan orang yang EngJcou
kehenddrj dan Englcou hinaltan orang yang Engkan
kehendrkj. Di tangan Enghawlch segula kebajilcan.

Sesrmgg"hnya Engkou Mcha K«asa atos segala ses«afu'."

(Qs. Aali 'haraan [3] : 26)
Penakwilan  f]man  AIlah:  jSf ¢   tHa/ato»/wh,  ''Wdwh¢f.

Tuhan....„).

Abu   Ja'far   berkata:   Mcksud   ungkapan   tersebut   adalah
"Katakanlah wahai Muhammad, 'Ya Allah!'."

Ahli  bahasa berbeda pendapat tentang  #crs#ab-nya m!.in pada
lafazh  jSf.  Kata  tersebut  merupakan  in"#adcz,  sementara  hukum
m##adcr mw/ad yang tidak di-id7icr/crA-kan adalah rcr/cr '. Mereka juga
berbeda  pendapat  tentang  masuknya  mJ.in  ke  dalamnya,  yang  kata
asalnya adalah /c7/c7/ch (&t) tanpa menggunakan mz.in.

Sebagian ulana berpendapat baliwa itu karena lafazh tersebut
tidak  diseru  dengan  huruf  I.  0;cra),     sebagaimana  mestinya
sebagai  kata  isz.in  yang  tidak  menggunakan  a/JJ /czm,  sepefii__
lafwh i;J3 u: dan 3* u:.

Mereka berkata,  ""!.in yang ada pada lafazh r{lJl merupakan

Zi3;)g=:kya=gu-]g:a!'arsfe€::;a:arkaapt:,.s(,£)'s:::)'si(fift)'yi=
dibuang  satu  huruf darinya,  kemudian  diganti  dengan  m7.in.



T]rfurirfu.Thatxri

Lafndi  u.  Oi«a)  juga  dibuang  dari  lafach  tdJl  lalu  diganti
dengan hunf mf.in.

Ada yang mengingkari argumentasi tersebut, mereka berkata,
"Kani pemah mendengar orang Arab mengungkapkan kalimat

r{lll dengan menggunakan u. Oi¢a). Seandainya argumentasi itu
benar,   maka   orang   Arab   tidak   akan   mengungkapkannya
dengan menggunakan huruf 1. 04tza), sebagaimana diungkapkan
dalam bait syair berikut ini,

#  if J,jig .oi ap 1;3

riJ \=:i \=iz .J;i, `rfli `: ®j~ Ji cite
i,

`Yang semestinya engkml hatakan pada setiap halt shalat dan takbir

adalah, 'Yd Allah, kembalikanlah guru hami dalam keadaan
'    Selamat...265

Dalan riwayat lain disebutkan `=a:~ atau cJjf .
`.I

Mereka  berkata,   "Sepengetahuan  kani,  orang  Arab  hanya
mendapatkan  huruf mz.in  seperti  itu pada berbagai  kata benda yang
mukhaf i iaf ah darn beradam isiin naqish, seperti\ r@\, pe\, dan r."

Mereka berkata,  "Menurut kami kalimat tersebut adalah kata

yang ditambahkan dengan lafazh ii, mcka maknanya ;={ ai &1 b:  `ya
Allah,  limpahhanlah  untuk -hami  kebaikan'.  Laha perkaikann !elserful
seringdiungkapkankalanganArabhinggaberubahmenjadi;{i}l."

265    0rang yang mengatakannya tidak diketahui, hanya saja banyak diungkapkan di

dalam kitab-kitab nchwu dah sastra Arab. Lihat A/a 'ani. .4/ gwr `ow w /'rabwhei
( I/394), A/ Ktii.zanch ( I/359), dan ,4/-£i.saw pada baliasan lafach (JD, setelah bait
ini diun8kapkan,

\..-s 3 .i ;/urf u #  \.3tA)\.isi\.=er ;/
``Di  mana  saja  dan  dalan!I  keadaan bagaimana saja,  karena  kami  (sungguh)

tidak ahan merasa kehilangan atas kebaikannya. "
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Mereka   berkata,   "D¢ammch   pada   huruf  fecr   berasal   dari
Ac7mzc7A  pada  kata  ii,   kemudian  manakala  ditinggalkan,   dialihkan
kepada  huruf  yang  sebelumnya.  Demikian  pula  perkataan  ls';  iii,
meiniliki kasus yang sana; asalnya \adalah lafazh :}i lalu ditanbahkan
kepadanya kata ii yang akhimya dibiarkan dalan keadaan #qJAc7b. "

:¥awjauJg¥k:jjk#8e::(1::e¥iiA:::gun::a8:#az:¥¥da;]|¥[&¥&?
Bagi  yang membuangnya,  berarti memberlakukannya  sesuai  dengan
aslinya, karena keduanya adalah cz/I//czm yang biasa masuk ke dalan
z.s7.in-z.£7.in  rna 'rz/H/.  Sementara  itu,  bagi  yang  menuliskannya  dalam
bentuk  hamzatfa,  mcka  berdasarkan  dugaan  bchwa  a/7J dan  /czm-nya
temasuk huruf asli,  sebab hamzch terse.but tetap ada pada sebagian
ungkapan bahasa Arab, seperti dalan bait syair berikut ini:

&it:#,qu,j£   #  :lL*3}aJt;
'Ket!erkahanuntuknyd,yaknibagiorangyanginenyebutnama-Muya

Allah'.I266

Mereka   berkata,    "Lafazh   i{ill'   ban`yak   sekali    diucapkan
sehingga  /asyt7z.d  yang  ada  padanya  menjadi  hilang  pada  sebagian
bchasa~Arab."

Mereka lalu melantunkan bait syair berikut ini,

jtfo,#icai;  #  c,i:7di+ap
"Bagaikan sumpah dari Abu RIyah yang didengarkan oleh-`Mu ya

Allah Yang Maha agung.1267

266    Bait syair ini ada dalam kitab £7.saw A/ .drab pada bahasan  lafach (Ji). Bait ini

telah dijadilcan salch satu bukti untuk dibuangnya Aamzch pada lafazh (&1) jika
terletak setelah huruf #ida.



Ta/strAth-T7th

Adayangmengungkapkamyadenganlam3\;ZllaiY.

Ada juga yang mengungkapkannya dengan lafwh  &lj &1 \€±a:+i

;\± (yang didengarkan oleh Allah, ya Allah Yang Maha Agung).

penakwilan rlrman Allah:  I; ag+.f e}£ ire.i  g\±;: j4fir¢
'.-rf±  cfe, €giv\  'c±:jfj  '.~ff3     (Katakandah,   ''Wahai  Tuh~an  ya-ng

mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada' orang yang
Engkau  kehendaki  dan  Engkau  cabut  kerajaan  daii  ;rang  yang
Engkau kehexpdaki.").

Abu Ja'far berkata: (Maknanya adalah) "Wahai` Tuhan yang
memiliki kerajaan, yakni kerajain dunia dan akhirat yang hanya milik-
Nya."

Riwayat-riwayat yang ,ses,uai dengan makna tersebut adalah:

6792.   Ibnu Hundd inenceritakan kepadat kani, ia berkata:  Salanah
menceritckan`  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari
Muhammad bin Ja'fu bin Zubair,\ tentang firman Allah SWT

ro.i   a±;:   jrif¢ , ia' berkata, "~(Maknanya adalah) 'wahai
Tuhan  yang  memiliki  kerajian  dan  yang  memelihala  semua
manusia,  tidak  clan  ada  yang  dapat  memutJskan  kecuali
Engkaui.M268

stRE.REmE

267    Bait ini mi|ik A| A'sya.  Lihat dtwcm-nya (hal.  72) dan ,4/-£i.s4n pada bahasan

lafach(LJD.  Bait ini menjadi penguat baliwa /"}Jdid dibuang dari kata (ulll).
Makna bait adalah,  Abu Rabch adalch seorang lelaki  dari bani Dhabial yang
membunuh tetangganya yang berasal dari bani Sa'd bin Tsa'labah. Mereka pun
meminta  sumpch  darinya,  atau  membayar  d7.)/af,  maka  dia  pun  bersumpah,
tetapi  temyata  ia tetap  saja membunuh  setelch  bersumpah.  Dalam  divan-nya
menggunakan kata (oV) sebagai ganti kata (r+)I).

268    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/624).
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Makna lafach '.~t:S c|, en.i L::;j<j '.tL€ c; di.i e}£, adalah
"Engkau   memberikan   kerajaan   kepada   (siapa   saja)   yang

engkau kehendaki. "

Maknalafazhtt3cL,co.tL::i+:jadalah

aifjL€Li;ii€;ch°,i+:i
"Engkau mencabut kekuasaan itu dart yang Engkou kehendaki

untukmencabutnya."

Lafazh ii. ii3LS bi tidak diungkapkan, karena dianggap cukup
dengan   ;dapya   ungkapan   '.t£3  jii,  d[i{  i;+i:j   seperti
\\ngkapan  '€=L  ®  .i=  "Ambillah  sekehendakmu,'Tmcksndnya
ardalah '*l±:is .5tit '<=i±. a .i=  "Ambillah sekehendakmu.yang _ak?p

#;d:,a:mf:,:;,;e:dean;k#yp=,gab::=f£¢]9ofi£6f=%g
"Jadilah sesuai dengan kehenda_k yang'hamu inginkaln." §aun

dengan fiman Allah SWT, jig:~6 gj2'±6j~j  "D¢/am be»/"A
apa sofa yang Dia kehendahi,  Dia menyusun tubuhmu. "  (Qs.
AI Infithaar [82]: 8). Maknanya adalah  C:+g}£ bi ;a i3:}:p €i i
':±J§') \+;}  "Dalam  bentuk apa  soy a yang  Dia  kehehaaki,  iri6

menyusrin tubuhmu sesuai kehendak-Nya. "

Ada  sebagian  ulama yang mengatakan  bahwa  ayat  ini  turun
kepada Rasulullah SAW sebagai jawaban atas permintaannya
agar kerajaan Romawi dan Persia diberikan kepada umatnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

6793.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada     kani     dari     Qatadch,     ia     menuturkan     bahwa
sesungguhnya   Nabi   SAW   memohon   kepada   Allah   agar
kerajaan Romawi  dan Persia diberikan kepada umatnya,  lalu



TaSrAI-TTrfun.

£~:Pjsz;Ff:=fi¥L=Nany-a¥3,.d±±ggg
6794.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ishaq

menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan  kepada  kani  dari  bapaknya,  dari  Qatadah,  ia
berkata: Diceritakan kepada kani -hanya Allah Yang Maha
Tabu-  bahwa  Nabi   SAW  memohon  kepada  Allah  agar
kerajaan Romawi dan Persia diberikan kepada umatnya. Ia lalu
menuturkan kisah seperti tadi.

Diriwayatkan  dari   Mujahid, `ia  quenyatakan  bahwa  makna
lafazh `!llLl dalam ayat ini adalch kenabian.  I

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

6795.   Muhammad  bin  Amr  menceritckan  kepada  kami,  ia berkata:
Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  lbnu
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allay SWT,  c; di.f e}!
'.~t=  cl, co.i  i:;i+:i;` '.~t£3`,  ia  berkata,  "Maknanya  adalah

\j       kenabian.M27o,    ®

6796.   AI   Mutsanna  mehceritakan. kepada  kami,`  ia  berkata:   Abu
Hudzaifch   menceritckan   kepada  kani,   ia  berkata:   Syibil
menceritakan kepada\ kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujchid,
dengan riwayat yang serupa.

Penakwi]an fi|man Allah:    i,€>S~t:;€c; 3±-3 '.~rs ci3jj
»1.i ;:S`    -SS +  &lrf:$3`  (Engkau rty'iaka;ora;g-yang i;g;;u

kehendaki dan Engkau hinakan orang yang En`gkau kehendaki. Di

*-i  `-  i   lt`k`

270   As-Suinthi  dalam  .4d-Dwrr  .4/  "a#ts;r  (2'/15)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam

tafsirnya (2/625).

As-Suyuthi dalan .4d-Dwrr j4/ A/a#ts#r (2/ 14).
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tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhrtya Engkau Maha
Kuasa alas segala sesuatu).

Abu  Ja'far  berkata:  Makna  lafach  '+~tf c; 3j6  ''E»gha"
muliahan    orang    yang    Enghau    kehendaki,"    addrah    "Engkan
memulaikannya    dengan    memberikan    kerajaan,    kekuasaan,    dan
kemanpuan kepadanya. "

Maknalafazh'.~CSc;3±-;"Dc7#E#gha«Ai.«aha»orcz#g}J¢»g
E#ghaw ke„endckz., " adalah "Engkau cabut kekuasaan itu darinya lalu
memberikan kekuasaan kepada musuhnya. "

Ma\un  \Ofbin   '±SS\  1±>  "Di   tangan   Enghaulah   segala
*eba/.7.ha#, "   adalah   "Segala   kebaikan  'di   tahgan-Mu   dan   kembali
kepada-Mu.  Tidak  seorang pun  sangg\xp  melakukan  hal  itu,  karena
sungguh   hanya  Engkau   Yang   Maha   Kuasa   atas   segala   sesuatu.
Makhluk-Nya  sana  sekali  tidak  bisa melakukannya,  demikian  pula
tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum musyrik, seperti AI Masih, dan
berhala-berhala yang disembah oleh kaum ummi. "

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalch :

6797.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamal
menceritakan kepada kani  dari  Ibnu  Ishaq,  dari  Muhammad
binJa'farbinzubair,tentangfirmanAllahswT,J:Ja[j.te3
'.~6:,   ia   berkata,   "Maknanya   adalah, ` "Semua   itu  ada   di

Tangan-Mu,   dan   yang   lain   sana   sekali   tidak   memiliki
kemampuan'. Makna lafazh 3.€ ;CS   F8:  a:i `SeJ%«ggrA»J'q
Engkau  Maha  Kuasa  atas `-segala  sesuafu',  avdalah,  'Hal  irrii
tidck  bisa  dilakukan  oleh  seorang pun  selain-Mu.  Semuanya
dengan kekuasaan dan kekuatan-Mu'. "27 I

cO
27'    As-Suyuthi dalam j4d-rfurr A/ "antswr (2/15).
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#.fca.ia*-;4giv?tjjc@iafj3Qfjjjfa£-
©>t2£,J.t=c;#=j±.t6,.,¥.f(ijfj

"Erdani quasu,lckan malan ke dalam siang dan Erdcau
masu:lckan'siangkedalammalam.Erd¢mikehaquha;myang
hidrp dari yang matt, dan Erd¢au kehaar:ken yang matt

da:riyanglndup.DanBrd<ouberirezehisiapaLiang
Enal€:an kehendalti tanpa hisab quotas) ."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 27)
Penakwi]an rirman A]]ali: +g?i e j\=;l{ a;j jG;lf j jj`f€!;

(Engkau masukkap malam ke dqilam slang dare Engkau _masukkan
sic;gkedalQtmmalam).

Abu   Ja'far   behata:   Kata   a;-    artinya   adalah   jJiL!
(memasiikkap), seperti yang diungkapkan dalam bbahasat Arab   @'3 irI?i;Fiit."?ifiLlanmasukkedalarir;rnahnya,"i;,€!±6i:),&f;dal\

en_),  e=L i "Saya memasukkchnya."

Makna  lafazh  3(;lf j, j±€f ±±;  adalah  "Engkau  memasukkan
sisa waktu malan ke dalam waktu siang, sehingga sisa waktu tersebut
digabungkan kepada waktu yang lain. "

Maknalaafch+]ftjj\=gl{ai;jadalah"Engkaumemasuklcan
sisa waktu siang ke dalam waktu malan, sehingga `sisa waktu tersebut
digabunghan kepada wcktu yang lain. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6798.   Musa menceritakan kepadaku,  ia b6rkata:  Amr inenceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kami
dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT,    3C;If €   jjtia¢-

giv?{jj\=SIlafj,iaberkata,"Sehinggawcktumalammenjadi
15   jam,   sementara   siang   menjadi   9   jam,   dan   Engkau
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memasukkan  waktu  siang  ke  dalan  waktu  malam  sehingga
Siang menjadi 15 jam, sementara malam menjadi 9 jam."272

6799.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hafsh   bin   Umar
menceritckan  kepada  kani  dari  A|  Hckan  bin  Aban,  dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Walctu yang kurang dari
siahg  ditambahkan  kepada  walctu  malam,  dan  waktu  yang
berkurang dari malan ditambahkari dengan siang. M273

6800.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan -kerida kani  dari  Isa,  dari  Ibnu Najih,

#{M¢rjchj'at{::gbefir=:`?,I:£usa¥T;£?jb3er¥i6~an¥`fd¥
keduanya adalah saling bergantian. "

Abu Ashim ragu antara kata ®\j=t± dengan ®eha. .274   .

6801.   AI   Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abu
Hudzaifan   menceritakan   kepada   kam`i,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentangfirmanAllahSWT,+9€{j3\=;llaif;3G;lijdr€f€±;>
ia berkata, "Sesuatu yang berkurang dari salah satunya adalah
Saling bergantian. w275

6802.   Bisyr    menceritakanr   kepada    kanli,,   ia    berkata:     Yazid
^ menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id -menceritakan

kepada  kami  dari  Qatadah,  darir Al 'Hasan,  tentang  firman
Allah SWT, ~#?i i jcai aSj  3Sf i  J3ta;, ia berkata,
"Sesuatu yang  berkurang  dari  waktu malam  ditambahkan ke

272   As-Suyuthi dalan Ad-Dwrr ,4/ "4#ts#r (2/15) dan AI Qurthubi dalam A/ JamJ.'

li Ahkam AI Qur`an (4156..
I_I.   AI Muharrir AI Wajiz (11411).
274    |bnu |auzi da|am zadA/ A/arJ.r (1/369).
TJ5     Ibid.
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siang,  dan yang berkurang dari waktu siang ditambahkan ke
malan.M276

6803.   AI  Hasan  bin  Yahya menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah,

+ji j j\:;Il aSj  3G;If 6, j.j<f as-, ia berkata,  "Maksudnya,
sesuatu   yang   berkurang   dari   salch   satunya   ditanbahkan
kepada yang |airmya. M277

6804.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Qatadah,
tentangfirmanAllahSWT,d±?{jj\=gl{aSj3\;Slf3,j±€ia¢>
ia  berkata,  "Waktu  malam  mengambil  dari  yang .siang,  dan
waktu siang menganbil dari yang malam."

Ia pun  berkata,  "Sesuatu yang  berkurang  dari  Waktu  malam
ditambahkan  kepada  waktu  siang,  dan  yang  berkurang  dari
Wcktu siang ditambahkan kepada wakfu malan. "278

6805.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   Ar  Husalh¢,   ia   berkata:   Aku
mendengar    Abu    Mu'adz    berkata:    Ubaid    bin    Sulaiman
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT,   3GS)f i fe`f aG

#f{ j  j\=;!1 afj,  "Salah satu waktunya mengambil waktu
yang lain, jadi terkadang walmi malam lebih panjang daripada

¥&T,r     Waktu  Siang,  dan  pada  kesempatan  lain  waktu  siang  lebih
Panjang daripada waktu malan. w279

Z]6    As-Snyu"\  dalam  Ad-Durr  AI   Mantsur  (2115)  dan  AI  Muharrir  AI   Wdyiz

2»   |L£9Lfianq da|an fafsimya (1/385).
278   As.Suyuthi da|an.4d-D#IT.4J Mantswr (2/15).
279   As.Suyuthi da|am4d-Dzf" A/ "a#tsur (2/15).
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6806.   Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Zald  berkata,
tentangfirmanAllahSWT,pe?tjj\=glla;j3\;glfjdr`fa;-,
"(Ada salah satu) yang waktunya lebih lama, sementara yang

lain lebih pendck, maka diambil dari salah satu waktunya dan
dimasukkan kepada yang lain.  0leh karena itu,  salch satunya

Panjang sementara yang lain pendek. "280

Penakwi]anrirmanAI]ah:6,iE2.ffj€;#.f±:;j.{L+{-;
•:;ff (Engkau keluarkan yang hidup deri-;an: Iirti, dan  Erigkau

keluarkan yang mati dari yang hidup).

Abu Ja'far berkata:  Ulama tafsir berbeda pendapat tentang
mina ayat tersebut:

Ada  yang  berkata,   "Maknanya  adalah  sesungguhnya  Allah
SWT mengeluarkan benda hidup dari benda mati, dan mengeluarkan
benda mati dari benda hidup."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6807.   Abu Sa`ib menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari AI A'masy, dari Ibrahim, dari
Abdullah, tentang firman Allah SWT,   j;i?.i a €ii.i L*{-;

¢;±-t 6, ¥.i €jfj,  ia  berkata,  "Maksudnya  adalah,  sperma
keluar dari  seorang lelaki, berarti  yang mati keluar dari yang
hidup,  dan  seorang  lelaki  keluar  darinya,  berarti  yang  hidup
kelun dari yang mati.M281

6808.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritckan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi

280   |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (2/625).
28L    |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/626).
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Najih, dari Mujaliid, tentang firman Allah SWT,  :;i.i i+-*-;

?-i 6,i, €i?.i €jsj    #.i ±, ia berkata,  "Manusia (yang
merupakan benda hidup) keluar dari spema yang (merupakan
benda) mati,  dan spema itu sendiri  (yang merupakan benda
mati)   dikeluarkan   oleh   manusia   (yang   merupakan   benda
hidup). Demikian pula yang berlaku pada binatang. "282

6809.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kani dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sama.

6810.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan kedada kani dari Salairiah bin Nabith, dari Adh-
Dhahhak, tentang firman Allah SWT,   j;;;if a €;i.i L*{-;
¢?.t` 6,.,  Ei;i{  €jfj,   lalu   ia   menuturkan   seperti   riwayat
sebelinya.

6811.   Musa menceritckan kepadaku,  ia berkata:  Amr menceritakan
\,

kepada kani,  ia berkata:  Asbath ,menceritckan  kepada kani
dari~ As-Suddi, tentang fipriap Allah SWT,  Cf a.i i+jf;
€;I.t6,¥.{±j€jri.i,iaberkata,"Spermaadalinpendamati
yang keluar dari manusia yang (merupakan be`nda) hidup, dan
manusia (yang merupakan benda) hidup mengeluarkan sperma

yang (merupckan benda) mati. M283

6812.   Muhammad   bin   Umar   bin   Ali   bin   Atha   AI   Maqdami
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Asy'Ats  As-Sijistani
mtnceritakan kepada kami, ia berkata:  Syujbah menceritakan
kepada kami darn lsma'il bin Abi Khalid, tentang firman Allah
SWT, gr 6,1, #.i €j€j #.t 6 a.i Lj±-;, ia berkata,

282    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/627).
Z$3    A| Muharrir AI wdyiz (\/4\g).
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"Maknanya adalah 'Engkau mengeluarkan sperma dari seorang

lelaki,    dan    Engkau    mengeluarkan    seorang    lelaki    dari
spermai.M284

6813.   AI  Hasan  bin  Yahya menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
AbdurTazzaq  mengabarkan  kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang fiman Allah
SWT, ?.i 6, ¥.{ £jfj #.f C a.i i+j{-;, ia berkata,
"(Maknanya  adalah)  'Engkau  mengeluarkan  manusia  (yang

merupakan benda) hidup dari spema (yang merupakan benda)
mati,  dan  (mengeluarkan)  sperma  yang  (merupakan  benda)
mati dari (manusia) yang (merupckan benda) hidup'. "285

6814.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada ` kami,  ia  berkata:  Hafiaj  menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah
SWT, £-i 6, ¥.{ ±jfj #.i a a.i i+j{-;` ia berkata,
"Manusia (yang merupakan benda) hidup berasal dari spema

yang  (merupakan benda) mati, dan sberma yang  (merupakan
benda)  mati  berasal  dari  manusia  (yang  merupakan  benda)

L     hidup.    Demikian   pula   yang   berlaku   pada   binatang   dan

tunbuhan."

Ibnu  Juraij   berkata:   Aku  mendengar  Yazid  bin  Uwaimir
mengabarkan  dari  Sa'id  bin  Jubair,  ia  berkata, ,"inaksudnya
adalch sperma keluar dari manusia,  dan manusia kelunr dari
Sperma.w286

6815.   Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu    Wahb
mengabarkan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata

284   An-Nuhhas   dalam  A4a'aHi.  A/  g#r`o#  (5/250)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam

tafsimya (2/626).
285    AbdurTazzaq dalam tafsimya (1/386). A
286    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/627).
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tentangfimanAllchswT,6,i¥.{±¥j±;I.f±a.{L+j{-;
¢;i.t,  "Sperma  adalah  ®enda)  mati,  dan  yang  hidup  keluar
darinya. Adapun makna fiman Allah SWT, £-t6,i, ¥.{£j:j,
adalah, 'Engkau mengeluarkan sperma keluar dari mereka yang
hidrp.  Demikian  pula  bebijian,  mereka  mati,  dan  Engkau
mengeluarkan  makhluk  hidup  darinya'.  Makna  firman  Allah
SWT,  ¢;i.t Jt, ¥.i €jfj adalah,  'Engkau mengeluarkan biji
yang mati dari`yang hidup7.w287

Ada    juga     yang     berkata,     "Maknanya     adalch,     Allah
mengeluarkan pohon kurma ,dari bijiny?, dan bijinya dari pohormya.
Allah   mengeluarkan   tangkai   padi   dari   bijinya,   dan   bijinya   dari
tangkainya. Allah jnga in?hgeluakan telur dari ayam, dan ayam dari
telur."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalch:

6816.   Ibnu  Humaid  rienceritakah  kepada  kani,  ia  berkata:  Abu
Tuinailah  menceritakan  kepada  hami,  ia  berkata:  Abdullch
mepeeritakan kepadr kami dari lkrimch, tentang firman Allah
Swi, #.f a:h :;bi |r;-; ia berkata, "Maknanya adalah,
telur yang mati kelutr dari yang hidup, `kemudian yang hidup

Ildi
keluar dari yang inati.w288 ~

6817.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Harsh   bin   Umar
menceritakan  kepada  kanii  dari  AI  Hakain  bin  Aban,  dari
Ikrimch,tentangfimanAllahswT,±jfj52.f±:;i.{LJj:-;
£-i;+,i¥.i,iaberkata,"Pohonkurmaberasaldaribijinya,dan

287    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/626).
288   As-Suyuthi dalam .4d-Dwrr .4/ "a#ts#r (2/15) dan AI Qurthubi dalam i4/ /amJ.'

li Ahkam AI Qur`an (4156).
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bijinya  berasal  dari  pohon  kurma.   Demikian  pula  biji,   ia
berasal dari tangkai, dan tangkai berasa| dari biji."289

Ada juga yang berkata,  "Maknanya adalah,  seorang mukmin
berasal   dari   seorang   kafir,   sementana   seorang  kafir  berasal   dari
seorang mukmin. "

RIwayat-riwayat yang sesual dengan makna tersebut adalah:

6818.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakanc  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  m6nceritakan
kepada  kani  dari  Qatadah,  dari  AI  Hasan,  tentang  firman
AllahswT,£.ts~iE2.{£;Sj#.f±fa+{i:I;-i;iaberkata,
"Maknanya adalch, seorang mukmin berasal dari seorang kafir,

dan   seorang   kafir  bera.sal   dari   seorang   mukmin.   Seorang
inukmin   adalah   hamba   dengan   hatinya   yang  chidup,   dan
seorang kafir adalch hanba dengan hatinya yang mati. "290

6819.   AI  Hasan  bin  Yahya menceritakan  kepada kani,  ia berkata:
Abdurazzaq menceritckan kepada kanii,  ia berkata:  Ma'mar
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Hasan  berkata,
tentangfimanAllahSWT,6,.¥.f€j€j±;I.fc:;I.{i+j{-;
a.i, ia berkata, "Seorang mukmin berasal dari seorang kafir,
dan seorang kafir berasal dari seorang mukmin."29]

6820.   Imran bin Musa menceritckan kepada kami, ia berkata: Abdul
Warits menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Amr, dari AI
Hasan, ia membacakan firman Allah SWT,  a €£b.i i*{-;

£-i 6,i, ¥.{ £jf;  #.i, lalu berkata, "Engkau mengeluarkan

289   As-Suyuthi  dalam  .4d-Dwrr  A/  A/a#tswr  (2/15)  dan  lbnu  Athiyah  dalam  i4/

Muharrir AI Wdyiz (114\8).
2.r    AI Qrur`l"bi da,riam AI Jami` li Ahkam AI Qur`an (4ls6l).
29`    Abdurazzaq dalam tafsimya (I/386).
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yang mukmin dari yang kafir, dan Engkau mengeluarkan yang
kaflr dari yang mukmin. w292

6821.   Hunaid  bin  Mas'adah  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Bisyr  bin   AI   Mufadhdhal   menceritakan   kepada  kani,   ia
berkata:  Sulaiman  At-Taimi  menceritakan  kepada  kani  dari
Abu Utsman,  dari  Salman atan dari  Ibnu Mas'ud ulugaan
kuntku,    riwayat    tersebut    dari    Salman-,    ia    berkata,
"Sesungguhnya   Allah   SWT   memproses   tanah   yang   hina

selama 40 malam rdtau ia berkata '40 hari'-."

Lalu ia berkata, "Kemudian setiap yang baik keluar dari (salah
satu) tangan-Nya, dan yang buruk keluar dari tangan-Nya yang
lain,  lalu  keduanya  dicampurkan,  dan  darinya  Allah  SWT
menciptakan Adam sena mengeluarkan yang hidup dari yang
mati  dan  yang  mati  dari  yang  hidup,  mengeluarkan  yang
mulrmindariyangkafir,danyangkafirdariyangmukmin."293

`6822.   AI  Hasan bin  Yahya menceritckan kepada kani,  ia berkata:
Abdurazzaq mengabarkan kepada kani,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, bahwa Nabi  SAW

pemch     mendatangi     sebagian     istrinya,294     |a|u     be|iau
mendapatkan seorang wanita yang tampaknya sebagai wanita
cantik   dan   kaya,   mcka   beliau   bertanya,   ''Si.aprfafa   i.#i..?"
Istrinya   menjawab,   "Ia   adalal   salah   seorang   bibimu!"295
"Sungguh  aneh  bibiku ado di  negeri  ini," ueap Nzihi\. Bdian

lantas bertanya hagi,  ''Bjbi.fu yang mama? " Istrinya menjawab,
"Ia adalah  Khalidah binti Aswad bin  Abdi  Yaghuts."  Beliau

292     Ibid.
293   |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/627).
294   |a ada|ah Aisyah, sebagainana dijelaskan dalam kitab A/ /shabch (7/597).
295   |a adalah Khalidch binti Aswad bin Abdi Yaghuts, bin Wahb bin Abdi Manaf,

bin Zuhrah.  Ibu Nabi SAW adalah Aminal binti Wahb bin Abdi Manaf, jadi ia
adalahputriAbduYaghutsbinWahb.Lihat7ltabcrqa/Jb#wSo'd(8/180).
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latu benroap, "Mcha Suci Allah yang telah mengeluarhan yang
hidrpdariyangmati!.2:96

Wanita tersebut adalah wanita shalihah,  sementara bapaknya
orang kafir.

6823.   Mtlhammad bin Sinan menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu
Bckar AI Hanafi menceritakan kepada kani, ia berkata:  Ibad

`  bin Manshur menceritakan kepada kami dari AI Hasan, tentang

fiman Allah SWT, £.ts,i, €i;if €j€j 52.f± ae.i i+±-;> ia
berkata,  "Apakah kalian talu bahwa seorang -kafir melchirkan
seorang  mukmin,  dan  seorang  mulrmin  melahirkan  seorang
kaflr? Demikianlch makna ayat tersebut. "297

Abu Ja'rar berkata:  Dari berbagai penafsiran di atas,  saya
nyatakan  bahwa  yangj benar  adalah  tafsir  yang  mengatakan  bahwa
makninya a`dalal mengeluarkan manusia yang hidup, demikian pula
binatang,  dari  sperma yang mati (itulah makna "mengeluarkan yang .
hidup <dari  yang  mati",  lalu  mengeluarkari  sperma  yang  mati  dari
manusia  yang  hidup,  demikian  pula  dari  binatang  (itulin  makna
"mengeluarkan yang mati dari yang hidup").                        i

296   Mengeluarkap  yang  hidup  dari  yang  mati  dari  thgkapan  tersebht,  dipahami

sgcara  mqjae,' karena  sesungguhnya  AI  Aswad  bin  Abdi `Y?Shuts  termasuk
`~rfung  yang  memperolok-olok  Nabi -SAW,  dan  Allah  SWT  melindungi  Nabi

..  .+.<SAW dari mereka, sebagainana dijelaskan dalam ayat berikut ini,

©J¥Jap-tiL#f!
"Sesungguhnya  Kami  memelihara  kamu  daripada  (kejahatan)  oran8-orang

yang mempero/ck-a/okha» famzf/. ''  (Qs. AI Hijr [15]: 95).                           `
Hadits tersebut diungkapkan pula oleh lbnu Abi Hatin dalani tafsimya ( I/246),
Ibnu  Sa'd  dalam  i4fA-7lbabagaf  (8/180),  AI  Qurthubi  meriwayatkan  secara
mursal dari Az-Zuhri (4/56), Ibnu Hajar dalam A/ /sAabch, biografi Khalidah,
dan. Abdumzzaq dalam tafsimya ( I/3 86).

297    A| Mawardi dalam A"-JVwha/ wa ,4/  `Uyw# (I/385).
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Alasannya, setiap yang hidup bisa ditinggalkan oleh salah satu
bagian jasadnya,  lalu  benda yang memisahkan itu  dinaniakan  rna);zt

(yang mati),  maka spema bisa dinyatakan sebagai  mayit,  karena ia
memisahkan diri dari badannya ketika keluar, kemudian Allali SWT
mengembangkannya sehingga menjadi  manusia yang hidup.  Hal  ini

pun berlaku pada binatang.

Demikian  pula  hukum  yang  berlaku  untuk  setiap  makhluk
hidup  yang  ditinggalkan  oleh  sesuatu  darinya,  sesuatu  itulah  yang
dinamckap 7»ap;i./.  Makna t.efs.ebut sana dengan

.,,._     -

-F " Mengapa kamu

makna firman Allah

haf iir kepada Allah, padahal kamu
tadinya'  mati,   lalu   Allah   menchidrpkan   kamu,   kemudian   kamu
dimatikan  dan  dthidupkan-Nya  kembali,  kemudian  kepada-Nyalah
hamw dz.femba/i.hen? " (Qs. AI Baqarch+ [3]: 28).

Penafsiran ayat tersebut dengan biji yang keluar dari tangkai,
dan tahgkai dari biji, demikian pula telur dari ayam, dan ayam 'dari
telur, juga tafsir dengan  seofang mulmin dari kafir,  dan kafir dari
seorang   mukmin,   sekalipun   dapat   dipchami,   tetapi   tidck   biasa
digunakan dalam bchasa Arab secara zhahir, sementara memahani AI
Qur`an dengan makna chahir yang biasa digunahan orang Arab lebih
utana daripada memchaminya dengan makna yang samar dan jarang
digunakan.

Ahli qira` at berbeda ,pendapat tentang bacaan ayat `tersebut:

Ada yang membacanya dengan redaksi,
gal.I + ~Lio, i+€3 ,c40, + Sdo, a+£

Yakni  dengan  kata  'l==j®l  yang  her-tog)idJ.a,  jadi  maknanya
"sesungguhnya Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari  sesuatu

yang mati, dan sesuatu yang belum mati".
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Ada yang membacanya dengan redcksi,
9d°i dy 'u®i £7=-"j f°i + ¢d°, i+£

Yakni   dengan   kata   i==ll   tanpa   rnydz.d,   jadi   maknanya
"sesungguhnya Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu

yang telah mati, bukan sesuatu yang belum mati, dan mengeluarkan
sesuatu yang mati, bukan sesuatu yang belum mati, dari yang hidup".

`¥`^-      Itu  karena  kata  'C+I  (dengan  rz7s)^dl.®  menurut  orang  Arab

adalah sesuatu yang akan mati dan sesuatu'yang telah mati.

Katac+l(tanp;/usydz.4)adalchsesinyangtelchmati.

Jika dimdsudkan sifty maka mereka berkata,   .`be  .-ti Ou`!'SSP.S]}[,)"Sesungguhnyaengkaudanmerehaakanmatibesok.'''

Demikian  pula  segala hal  yang  belum  teljadi,  keluar  dalam

:=i;Simgsde±:')di=¥k##?oanrm:¥=g:kb).*i';::•               .            _     ,           -,

adalah  makna  I:s'z.in,  riaka ungkapannya  ^i£!  313*jl  *
298

dimdsudkan
dan 4J` th, .

Abu  Ja'far  behata:   Jika  demikian  kctentuannya,   maka
qira`at yang paling i)ark adalah bacaan dengan /asytJz.d pada kata `=11,
karena Allah SWT mengeluarkan yang hidup dari spema mati, yang

i

telch  memisahkan  diri  dari  seorang  lelaki,  dan  Allah  SWT  akan
mel!]gelunrkan , sperma mati dari  seorang manusia yang hidup,  mcka
kata c+I yang her-/usyt7id lebih tinggi malma pujiannya.

Pena]mrilan rirman Allah:  7\£ #, fits J: &;J<j Oow
Engkau  beri  rezehi  siapa  yang  Engkau  kehendaki  tanpa  hisab
[batas]),. J

298   |bnu Athiyal] dalan ,4/ "wharri.r ,4/ W¢jJ.z (I/418).
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Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, Allah SWT memberi
kepada siapa saja di antara hanba-Nya yang dikehendaki-Nya, tanpa

perhitungan  kepada  yang  diberinya,  karena  Allah  SWT  tidak  akan
merasa takut j ika simpanannya itu berkurang atau lenyap.

Riwayat yang sesual dengan makna tersebut adalah:

6824.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada  kani   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentang flman Allah  SWT,  7\±    £> fits I; S±;+<j,  ia
berkata,  "Allah  mengeluarkan  rezeki  tanpa  batas.  Dia  tidak
merasa takut jika apa-apa yang ada di sisi-Nya berkurang."299

Abu   Ja'far   berkata:   Dengan   demikian,   penafsiran   ayat
tersebut  adalah,  "Ya  Allah!  Wahai  yang  memiliki  segala  kerajaan,
Engkau  memberikan  kerajaan  itu  kepada  siapa  saja  yang  Engkau
kehendaki, dan mencabutnya dari siapa saja yang Engkau kehendaki.
Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki dan menghinakan
orang  yang  Engkau  kehendcki.  Di  tangan-Mu  segala  kebaikan  dan
Engkau (sungguh) Maha Kuasa atas segala sesuatu, berbeda dengan
tuhan-tuhan yang diakui oleh orang-orang kafir, bahwa mereka adalch
tuhan  dan  pengatur  alam  ini,  lalu  mereka  menyembahnya.  Atau
berbeda  dengan  tuhan  yang  disekutuhan  bersama-Mu,  atau  sama
sekali tidak benar pengakuan sebagian orang yang menyatakan bchwa
Engkau memiliki anak.  Sungguh, segala kekuatan ada di tangan-Mu,
Engkaulah  yang  melakukan  semua  ini  karena  Engkau  Maha  Kuasa
atas  segala  sesuatu.  Engkau  masukkan  malan  ke  dalan  siang  dan
siang  ke  dalam  malam,  sehingga  salah  satu  wcktunya  berkurang,
sementara  yang  lain  lebih.  Demikianlah  secara  bergantian,  Engkau
keluarkan   yang   mati   dari   yang   hidup,   dan   sebaliknya.   Engkau

299   As-Snyuthi  da/am  .4d-D#rr  ,4/  Ma#tswr  (2/16)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam

tafsimya(2/618).
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limpahkan rezeki kepada yang Enckau kehendaki tanpa perhitungan,
dan tidak seorang pun selain-Mu yang manpu melakukamya. "

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6825.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Salamah
menceritakan kepada kami  dari- Ibnu Ishaq,  dari Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang fiman Allah SWT,  j~  jJj€f aj

i¥3t6j£-t6,i¥.{€j€;#.tca.{L*-;dreef{jjca{
ia  berketa,  "Mcksudnya  adalah ` dengan  kekuasaan  tersebut,

yang  dengannya  Engkau  memberikan  kerajaan  kepada  yang
Engkau   kehendaki   dan   mencabutnya   dari   yang   Engkau
kehendaki. Lafazh 7\£ *>'.~€S i: S{;€j `D¢» E#gha" berz.
rezehi  siapa  yang  Emgkou  kehenddi  tan|]a  hisch  foatas)',
maksudnya  tidak  seorang  pun  sangg`xp  mel`akukainya.  Jadi,
maknanya adalah,  'Kendati \ aku telah memberikan kekuasaan
kepada   Isa,   yang.. dianggap. tuhan   oleh   mereka,   berupa
menghidupkan    yang    mati,    menyembuhkan    yang    sakit,
menciptakan  burung  dari  tanah,  dan  mengabarkan  hal  gaib,
namun semua itu (sungguh) hanya agar kalian menjadikarmya
sebagai tanda kekuasaan Allah, juga bukti nyata kenabiannya,
karena   ada  di   antara  kekuasaan-Ku ,yang   tidak   diberikan
kepadanya,   (diantaranya)   kerajaan,   kenabian   yang   inya
diberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki,` malam yang
dimasukkan  ke  dalam  siang,  dan  sebaliknya,  mengeluarkan

yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, serta
memberikan  rezeki  kepada  siapa  saja  yang  Aku  kehendaki,
baik  kepada  orang  baik  maupun  buruk,  tanpa  perhitungan.
Semuanya  tidak  pemah  Aku  berikan  kepada  Isa  dan  yang
lainnya.  Sayangnya,  semun itu tidak dijadikan pelajaran oleh
mereka, karena seandainya Isa adalch tuhan, niscaya semua itu
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dimilikinya,  padchal  mereka  sendiri lahu  bchwa  ia  lari  dari
kerajaan dan pindch dari satu negeri ke negeri lainnya."300

eec

a,,sj=±'c;54drj]i9p',c#{~Q~;fa#.fs+a.{j€€i'
€ri€#ijLf®i~y€iscfj,df±#

"Jangmhah arang-orang rmtlmin mengrmhil o'rung-orung
hafir menjadi walt dengun meninggullcan orang-orang

m«kmin. Barangsiapa berbout demikian, niscaya Zepaslah ja
dart pertozongari AI)ah, kecndj kttreria (siasat) memelihara

dirifdin.sesuat..yangditckutidchmereha."

(Qs. Aali Thraan [3]: 28)
Abu Ja'far berkata: Ini adalali larangan dari Allah SWT agar

orang-orang yang beriman tidck menjadikan orang-orang kafir sebagai
kawan  dan  penolong.  0leh  karena  itu,  lafazh   j±E€  di-setha-kan,
karena    dalam   keadaan   /.az77'z,   yang   disebabkan   oleh    larangan,
tampaknya  dengan  hasrch  karena kalimat  tersebut  bertemu  dengan
kalimat setelahnya yang szffu#.

Makna   lafach   tersebut   adalch,    "Wahai    kaum   mukmin!
Janganlah  kalian  menjadikan  orang-orang  kafir  sebagai  penolong.
Janganlch   kalian   loyal   kapada  mereka   atas   agama  mereka   dan
menolong  mereka dalam  melawan kaum  muslim,  bahkan  membuka
aib  (kaum  muslim).  Sungguh,  barangsiapa melakukan  hal  itu,  maka
•S. a. fi <±,  ;S  'Niscaya  lepaslah  ia  dari  pertolongan  Allah'.
Maknanya adalch 'dia telch membebaskan diri dari Allah, dan Allah
telch   membebaskan   diri   darinya,   karena   dia   telch   keluar   dari

3°°   As-Suyuthi dalan Ad-Dw" A/ "a#/swr (2/16).



Sunch Aali ` Imroun

agananya dan masuk ke dalam kekufuan'. Lafazh  ;¢± i;€L€ ei ~Y€£
'-&£  `Kecuali  karena  (siasat)  memelihara  diri  dart- ;es-uatu  yan6

dz./oho/z. dcrrz. mereha ', maknanya a'dalch 'kecuali kalian berada dalam
kekuasaan mereka, sehingga kalian takut jika sesuatu menimpa kalian
karena  mereka,  maka  kalian  menanpakkan  loyalitas  hanya  dengan
lisan   dan   menyembunyikan   permusuhan.   Janganlah   kalian   ikut
bersama mereka dalam kekufuran, dan jangan pula membantu mereka
dalam melawan seorang muslim'. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan malma tersebut adalah:

6826.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:. Mu'awiyah bin
Shalih  menceritakan  kepadcku  dari  Ali,   dari   lbnu  Abbas,
tentang firman Allah SWT,  gD'> c* €~Q;i g!±Z+-i 6+2#f }±;ii'
'{±±ig3(I  "Janganlah orang-orang mukmin-inengambil  orang-

orang hafir meoyadi walt dengan meninggalkan orang-ordrig
mzfhaz.#, "  ia  berkata,  "AIlch  SWT  melarang  kaum  mukmin
berlemah-lembut  kepada  orang-orang  kafir  dan  menjadikan
mereka   sebagai   sahabat   karib,-'  sementara   kaum   mukmin
ditinggalkan,  kecuali  kaum  kafir  memiliki  kekuntan, 'mereka
boleh    menanpakkan    kelembutan,     namun    tetap    harus
menyelisihi mereka dalam agama.  Itulch makna firman Allah
SWT,   €e&    ;i±,  .\Sf.±  ®1    ~q\>  `Kecuali   karena   (siasat)
memelihara diri dart sesuatu yang ditakuti dari mereha'.'3°)

6827.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamali
mehceritakan kepada kani, ia berkata: Muhammad bin Ishaq
meheeritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Abi

3°'    Ibnu  Abi  Hatin  dalam  tafsimya  (2/628)  dan  AI  Qurthubi  dalam  4/ /c7mJ.'  /J.

Ahkam AI Qprr`an (4/57).
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Muhammad  menceritakan  kepadaku  dari  Ikrimali < atau  dari
Sa'id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:  AI  Hajjaj  bin
Amr (sahabat Ka'b bin Asyraf), Ibnu Abil Haqiq, dan Qais bin
Zaid, menjalin persahabatan dengan sekelompok orang Anshar
untuk  menebarkan  fitnah dalam  agama  mereka  (sekelompok
Anshar). RIfa'ah bin Mundzir bin Zanbar, Abdullah bin Jabir,
dan   Sa'd   bin   Khaitsumch   lalu   berkata   kepada   mereka,
'Jauhilch orang-orang Ychudi itu, janganlch kalian bersahabat

dengan mereka, agar mereka tidak dapat menebarkan fitnah ke
dalam     agama     kalian!'     Akan     tetapi     mereka     enggan

(mendengarkan)   dan  tetap  menjadikan   (kaum   Yahudi   itu)
sebagai  sahabat.  Akhimya  Allah  SWT  menurunkan  firman-
Nyai,   b*Sft 9L)'> be, '.~t=!S} 'tig$3{ 6SiSSIt, ±±S i  `Janganlah
orang-orang  mukmin  menirmbil  orang-orang  hafir  mekyadi
wali   dengan   mehinggalkan   orang-orang   mukmin'   hingga
fi==s=:gNa:aa'seg*t'u$2ifes'at6`DanAllahMahaKuasa

6828.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Bckar AI Hanafi menceritakan kepada kami,  ia `berkata:
Ibad bin Manshur menceritakan kepada kami dari AI Hasan,
tentang firman Allah SWT  ;L>'. c¢ {~Q~;i &±±Z+.i 6+a.i ;±=+'
{±±Asii\  "Janganlah  orang-orang  muktnin  mengambil  orang-
orang kafiir menjadi wali dengan me,hinggalhan orang-orang
m„fro7.»," ia berkata,  "Janganlah seorang mukmin menjadikan
seorang  kafir  sebagai  schabat,  dengan  meninggalkan  kaum
mukmin.M3o3

3°2   |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/628)  dan  As-Suyuthi  dalan  14d-Dzm  A/

Mantsur(2116J).
303    |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (2/626).
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6829.   Musa menceritckan kepadcku,  ia berkata:  Amr  menceritckan
kepada  kani,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kami
drianir4fs-h::::i'fit::.8Nyfiarm{=£#+i¥£T;fi€v£¥.{be€:t:
"Maksud dari lafazh  {~Q~j adalch loyal kepada mereka dalam

agama   dan   menampakkan   aib   kaum   mukim   di   hadapan
mereka.  Barangsiapa  melckukan  hal  itu,  maka  dia  seorang
musyrik, dan Allah SWT telah membebaskan diri dari mereka,

.::       keeuali i karena  (siasat)  memelihara  diri   dari   sesuatu   yang
ditckuti   dari   mereka,   dia   menampakkan   loyalitas   kepada
mereka dalam agana mereka dan membebaskan diri dari kaum
mukmin.n304

6830.   AI Mutsanna menceritalcan kepadaku, ia berkatri: Qabishah bin
Uqbah    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Sufyan
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij,  dari  seseorang

yang   meriwayatkan  kepadanya,   dari   Ibnu  Abbas,   tentang
fiman Allah  SWT,  `ri£  ;±± i;:J` ®i  ~Y€; ''Kec«a/7. harc#a
(siasat)   memelihara   diri   dart   sesuatu  y-ang   ditakuti   dari
mcreha, " ia berkata, "(Maksudnya) berbicara dengan 'lisannya,
sementara hatinya tetap dalan keiinanan. "3\°5

6831.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hafsh   bin   Umar

"    menceritalan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Hakam  bin Aban
'T`:;-`'?£.i-     menceritakan kepada kami dari  Ikrimah, tentang firman Allah

SWT,   €\f3  ;i±,  .\Sf±   of  ~q\.>  "Kecuali   harena   (siasat)
memelihara  diri  dari  sesuatu yang  ditakuti  dari  mereha,"  .+a

304   As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  A/  "a#tswr  (2/16)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam

tafsinya (2/629).
3°5    A|  Hckim  da|am ]4/ Mz"fadrak (2/319),  ia berkata,  "Sanad hadits  ini  sAchJ.A."

Keduanya tidak mengeluarkan hadits tersebut.  AI Baihaqi pun menuturkannya
dailam As-Sunan AI Kubra (81209).
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berkata,  "Selama tidck mencucurkan darch kaum muslim dan
tidakmenghalalkanhartanya.''3°6

6832.   Muhammad  bin  Amr menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang fiman AIlal SWT,  5|#£if ;=€i'
'¢]¢±ji!Sff\ g.'> o¢, 5=S} '®gsff "Janganlah orang-o;arig widrkmin

mengambil     orang-orang     kafir     mekyadi     walt     dengan
meninggalhan   orang-orang   mukmin,"   iaL  bedsa[fa,   "Keoual±
hanya basa-basi dalan masa|ch dunia. "307

6833.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sama.

6834.   AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentang firman Allah SWT,  £D'J c¢ {{=i;i Jg3ff 6+2;:}1 ;i:€i
{tsgiv\  "Janganlah  orang-orang mukmin--mengambil  orang~
orang kaf ilr  mertyadi walt dengan meninggalkan  orang-orang
mzfha7.#, '' hingga firman-Nya,  €d£ ;{j i|SL` oi  ~Y€| ''Kecz/a/J.
karena (siasat) memelihara diri dart sesuatu yang ditakuti dari
mereha, " ia berkata, "Abu AI Aliyah berkata, `raqi.}ych di sini
artinya dengan lisan, bukan dengan amal perbuatan'."308

6835.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain,   ia   berkata:   Aku
mendengar Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada kami,
ia  berkata:  Aku  mendengar  Adh-Dhahhak  berkata,  tentang
firman Allah  SWT,  €in±  ;±± i:;£J` oi -Y€£  ''Kec"a/j.  fare#a

306    |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (2/629).
307    As-Suyuthi dalam Ac/-D#rr.4/ A/a#tswr (2/16).
308    |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (2/630).
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(siasat)-memelihara   diri   dari   sesuatu  yang  'ditakuti   dari
merefacr, " ia berkata,  "rag[.)rych itu dengan lisan.  Barangsiapa

terpaksa mengatakan  sesuntu,  padchal  itu merupakan bentuk
kemaksiatan   kepada   Allah,   ia  melakukan  hal   itu   karena

.     khawatir dengan keselamatan dirinya, sementara hatinya tetap
`h      'dalam   keimanan,   maka   tidak   ada   dosa   baginya,   karena

/t79J.}ry&¢ itu hanyalah dengan |isan. "309

6836`.   Muhalnmad   bin   Sa'd  menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku    menceritakin    kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
lpepeeritakan+ kepadaku,  ita  berkata:   Bapakku  menceritakan
kepadaku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman
Allah SWT,  `i!±£ ;¢± ijL` ®i  ~Y€| "Eec"a/I. hare#a  /s7-asaf/
memelihara  diri  dari  sesuatu yang ditakuti  dart  mereka,"  .Ta
berkata,   "Tagz.}ych   itu  dengan  lisan.   Barangsiapa  texpaksa
mengatalran kemaksiatan karena takut, sementara hatinya tetap
dalain    keimanan,     maka    hal     itu     sana    sekali    tidck
mengakibatkan   ®al)   b`imk   bagitrya,   karena   /¢gz.}9;ch   itu

'         hanyalah dengan |isan."3L0

Adayangberkata,"MaknafirmanAllah,€ri£;¢i3i|;:J'®i~Y€£
'Kecuali  karena  (siasat)  memelihara  dirt  dari  sesuatu yang ditakuti

darf.  mereha',   adalah -kecuali  di  antara  Anda  dengannya  terdapat
hubungan kekerabatan. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan malma tersebut adalah:

6837.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami,

309   As-Suyuthi  da|ain  Ad-D«rr  [4/  A/antsqr .(2/16)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam

tafsimya (2/630).
3]°   |bnu Abi Hatim dalan tafsinya (2/629).
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ia  berkata:   Sa'id  menceritckan  kepada  kami  dari  Qatadah,
tentang firman Allah SWT,  ;D'. t* {~Q;i &g3:a+-i S|;g:Jl ;i;; +'
:tsgr\ ."Janganlah  orang-orang mukmin mengambil  orang-
orang kafir  mekyadi walt  dengan meninggalkan  orang-orang
mzfha7.#, " sanpai firman-Nya  <iLi;£ ;{€ ijL` ®i  ~Y€| 'Kec%cr/z.
harena (siasat) memelihara dirt dart sesuatu yang ditakuti dari
mereha. " ia berkata, "(Maknanya adalch) Allah SWT melarang
kaum   mukmin  berkasih  sayang   dengan   orang-orang   kafir
sementara  kaum   mukmin   ditinggalkap.   Sedangkan   makna
fimari  Allah  SWT,  `ali;£  *+ i|S€L€ ifi ~Y€L  'Kcc«a#  hare»a
(siasdr)   memelihara   dirt < i;;i` -i`esuatu  y:ng   ditakuti   dari
mereha',  adalah berkasih sayang dengan kaum musyrik tanpa
memberikan  loyalitas- kepada  mereka `dalam  agama.  Hal  itu
berbeda   manakala   terdapat   hubungan   kekerabatan   antara
dirinya dengan kaum musyrik."3] I    +` I. `

6838.   AI  Hasan  bin  Ychya  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang fiman Allah
SNT,  '5i={5} '&gsfi 'oSjSfil ±j£4  "Janganlah  orang-orang
mukmin  mengambil  orang-orang kafir  menjadi  walt  dengan
mc»7.»ggr/Acm ora»g-ora»g m«frof.», " ia berkata,  "Tidak halal
bagi  seorang  mukmin  memberikan` loyalitas  kepada  seorang
kafir di dalam agamanya."

Mengenai firman Allah SWT,  `i!i;£ ;±± i;=L€ oi  ~Y€; ''Kecz/a/I.
karena (siasat) memelihara dirt dari sesuatu yang ditakuti dart
mereAai, " ia  berkata,  "(Maknanya  adalah)  kekerabatan  antara

3''    Ibnu Abi Hatim dalan tafsimya (2/628), dari lbnu Abbas.
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Anda      dengannya,      lalu      Anda      menjalin      hubungan
Silaturahin.M312

6839'.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kani, ia berkata:  Ibad
bin Manshur menceritakan kepada kami dari AI Hasan, tentang
firman Allah  SWT,  €d±  ;¢± i:;=Lj ®i  -Y€L ''Kec"cr/z.  kere»a
(siasat)   memelihara   diri   dart   sesuatu  yang   ditakuti   dart
merefa, '' ia berkata, "Pergaulilch mereka di dunia dengan baik,A:r    baik  yang  memi|iki  hubungan  kekerabatan  maupun  tidck.

Adapun dalam masalah duniawi, tidak ada ruang untuk itu."

Abu   Ja'far  b€rkata:   Penafsiran  yang  diungkapkan  oleh
Qatadah  memiliki  sisi  kebenaran,  tetapi  tidak  sesuai  dengan  Zhchir
ayat  tersebut,  yakni  firman  Allah  SWT,  "Kecwa/I.  farona  /si.usa//
memelihara dirt dart sesuatu yang ditakuti dari orang-orangkaf ir. "+

Jadi,  yang  dominan  dari  malma  ungkapan  tersebut  adalch
"kechali    kalian    merasa    takut    dari    mereka".    raq¢¢iz7A    yang

diungkapkan oleh Allah SWT dalan ayat ini adalch /aql.)rywA kepada
orang-orang kafir, bukan yang lain. Qatadch lalu memalaminya lain,
yakni+ dengan  makna  "Kecuali  kalian  takut  kepada Allah berkaitan
dengan   hck   karib-kerabat,   sehingga   kalian   menjalin   hubungan
dens+innya."

;''`"i;i   Tafsir  yang  berlaku  dalam-ayat  AI   Qur`an  sesu`ai   dengan

mina .dominan,  yakni yang secara chahir dipahani  danr digunakan
olch kalangan orang Arab.  `

3'2   Abdunazzaq  dalam  tafsimya  (1/387)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(2/630).



TZJstrAth-Thahari

Ahli qira` at berbeda pendapat tentang bacaan ayat  i|S£LJ` ei ~Y€£
'-&± ;±±, `` Kecuali karena (siasat) memelihara dirt dari sesuatu yang

ditakuti dari mereha."

Mayoritas ulama membacanya  `ri£ ;{i3 i|S£L< ®i  ~i~| dengan
wazo» a+i:, seperti a¢=j', is} dan 6tsL!. Diambil drri kata `=ta+-`.

Ada juga yang membacanya dengan ungkapan   i:;=J` oi   ~Y€i
€ri£#denganwaza„ii*.313

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang biasa kita gunakan adalah
{ri£    ;jii~   i|S€J`  ®i    ~Y€b   karena   berbagai   argumentasi   sAafrz.A

menunjukkan bchwa itulah bacaan yang benar, dengan penukilan yang
mencapai derajat m«s/a/dfo, sehingga tidak memungkinkannya salah.

PenakwflanrirmanA]lah:j±+I.{S{g;j±='6(;=:3=;
(Dan Allal.  memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya.  I)an
hanya kepada Allah kembali[mu)).

Abu Ja'far berkata:  Allah memperingatkan kalian terhadap
diri-Nya,  agar  kalian  tidak melakukan  kemaksiatan  dan  tidak  loyal
kepada musuh-musuh-Nya, karena kalian semun akan kembali kepada
Allah  setelah  kalian  mati,  dan  kalian  clan  dikumpulkan  pada  Hari
Perhitungan.   Jadi,  maknanya  adalch,   "Kapan  saja  kalian  kembali
kepadanya, sementara kalian dalam keadaan menyelisihi-Nya, dengan
melaksanckan   larangan-Nya   (diantaranya   menjadikan   kaum   kafir
sebagai kekasih,  sementara kaum mukmin ditinggalkan), maka siksa
Allah SWT akan menimpa kalian.  Semuanya tidak clan bisa ditolak,
maka bertakwalah kalian dan berhati-hatilah,  agar adzab Allah tidck
menimpa kalian, karena azab-Nya sangat pedih."

3'3    0rang yang  membacanya  dengan  lafach  (i+-)  adalah  lbnu Abbas,  AI  Hasan,

Hunaid bin Qais, Ya'qub AI Hadhrami, Mujaliid, Qatadah, Adh-Dhahhak, Abu
Raja, AI Jahdari, dan Abu Haywah. Lihat .4/ "wA4rri.r A/ Wa/.i.z ( I/419).
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eec

cjgs=±Ite,c;ife'±:fifz±=.f.#-ji;±pri3ejil;=:erfe

©33,L6,.cjj±c£'fifjEe3€y.tt3,
`;kKatdrlch,`]i:hahamumenyenhavyihanapayangala

drlam hatin« atan Zcam« melchirlcannya, pasti AI)ah
Mengetch«i'. AIlch me7igetchnd ape-apd yang ado di !angit

dan ape-ctpa y.ang add d± hami, dan AIZch Mcha K«aso
alas segha sesunch."

(Qs. Aali inraan [3]: 29)
Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah "Wahai Muhammad!

` Akti telah merfuerintahkan mereka agar tidak menjadikan orang-orang

kafir sebagai kekasih dehgan meninggalkan kaum m`ikmin. "

Lafal=prl3eji#e;''/z.A;ham«inenyembwny7.ha»apr
y¢#g  ndcz  da/am   Acr/I.mz/, "  maksudnya  menyembunyikan   loyalitas
terhadap orang-orang kafir, atau menampakkannya dengan lisan dan
anal perbuatan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui hal itu. Jadi,
makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, "Janganlah kalian
menyembunyikan kasih sayang terhadap mereka dan janganlah kalian
menampakkan  loyalitas  terhadep  mereka,  agar kaliin tidak tertimpa
siksa dari-Nya,  karena  sesungguhnya Allali Maha Mengetahui  yang
nanpak dan tersembunyi  serta memperhitungkan hal yang ada pada
kalian, lalu membalasnya (yang baik dengan kebaikan' dan yang bunk
den8an keburukan).

6840.   Musa     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Amr
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan
kepada kami  dari  As-Suddi,  ia berkata,  "Allah mengabarkan
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kepada  mereka  bahwa  Dia  mengetahui  apa  yang  mereka
sembunyikan  dan  apa' yang mereka-nampakken.  Allah  SWT
lalu  berfiman  fLj#- ji i=pli b, [  i|S££  ®i  `/i.ha  hamw
menyembunyihan  apa  yang  ada  dalam  hatimu  atou  kamu
melahirhannyai.1814

MaknafimanAllahSWT,iz3€y.tJ>f;j.S=£ITjrc;{±'6"4//qA
mengetahai  apa-apa yang ada  di  langit  dan  apa-apa ;ang ada  di
b"mz.," adalah "Jika apa-apa yang ada di langit dan di bumi saja tidak
tersembunyi   bagi-Nya,   mcka  apalagi   segala  perkara'  yang   kalian
sembunyikan,  wahai  orang-orang yang telah menjadikan kaum kafir
sebagai kekasih! Kecenderungan dan kecintaan yang ada di dalam hati
kalian  tentu  lebih  nampak.  Demikian  pula  yang  kalian  nampakkan
dalam bentuk perkataan atau anal perbuatan. "

MaknafimanAllchswT,53~L6,.Jj=6;'jfj"D¢#J4#aA
Mti`ha Kwaso a/¢s segr/a feswa/w, " adalah  "Allah SWT Maha Kuasa
untuk  membalas  kalian. dengan  siksaan,  atas  loyalitas  yang  kalian
berikan kepada mereka,  sementara kaum  mukmin kalian tinggalkan.
Dia juga Maha Kuasa atas segala perkara yang dikehendalri-Nya, dan
segala kehendck-Nya pasti terwhjud. ':             \

eec

i?S`;=c,,=j,=cj!;J±,jig,.:i,=€ri=j=£=i;;-
i`trTirLfi5'+;;ceii

``Pnda hard ketiha tiap~tiap `diri mendapati segula kebq7ihan

dihadaplcan (di m«lcanya), begitw (j«gr) kejchatan yang

3'4    Diun8kapkan o]eh As-Suyuthi dalan Ad-D"in 4/ Wa»tswr (2/16).-t
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tezch diker7.drrmya; rd ingin lcalan khanya antora ia
dengun hart jfu add 7rusa yang jouh."

(Qs. Aali Thraan [3]: 30)
Abu    Ja'far    berkata:    Maknanya    adalah    "Allah    SWT

memberikan  peringatan  atas  diri-Nya pada hari  ketika tiap-tiap  diri
mendapati  segala kebajikan dihadapkan.  Begitu juga kejahatan yang
telin dikeriakannya, ia ingin sekiranya antara ia dengan hari itu ada
misa yang jauh. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah kepada-
Nya, mcka berhati-hatilch kalian terhedap dosa-dosa kalian. "

Qatadah pemah mengungkapkan makna  !;J£±,  sebagaimana
dijelaskan dalan riwayat-riwayat berikut ini :

6841.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,  ,  ia    berkata:     Yarid
menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  meneeritakan

:¥±+|¥5±Q€afa;±j=:Tagfrha:4%:;;iif:-
Abu Ja'far berkata: Sebagian chli bchasa Arab mengatakan

bahwa   makna   ayat   adalah   "Ingatlah   suatu  hari   saat .... "   Mereka
berkata,   "Alasannya   adalah   lgrtySp   AI   Qur`an   diturunkan   untuk
memberikan perintch dan peringatan.  Seakan-akan dikatakan kepada
mereka, 'Ingatlch ini dan itu!' sebab di dalan AI Qur`an diungkapkan
dengan ldyih dari satu temp?t perkataan, 'Bertakwalah, kalian akin hari
inil dan itu'."

Huruf e  yang  bergandengan  dengan  lafazh  .rib  bermalma
tfdl dan tidak bisa berkedudukan sebagai syarat, karena ;danya lafazh
fro.

3`5   |bnu  Abi  Hatin  dalam  tafsimya  (2/628)  dan  As-Suyuthi  dafam  44d-Dz" i4/

Mantsur (211®.
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Lafazh £J:. i. ti.i e3 dirtyzha/-kan kepada e yang pertana.

adalch ;"t./a}zf/ mausA"/ dengan makna ra/a' kriena adaLafal tJJ
ungkapan S}.

Jadi,   makna   ayat   adalah   "Hari   saat   sctiap   jiwa   akan
mendapatkan balasan atas kebaikan yang dilakukarmya. Adapun yang
melakukan keburukan,  akan berharap seandainya ada rentang wa]rfu

yang panjang antara hari itu dengannya. "

*4/ owns maknanya adalah puncak, seperti diungkapkan dalan
syair Ath-Tharimch,

;irf ;a::I I;i ,;j .,i;  #  JI :L> :)<== 'd ir
"Setiap mckhl,uk hidrp harus me`nyempurrrakan umurnya, lalu ia akan

haneur kala Ofalnya telah tiba.'B'6

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6842.   Musa  bin  Harun  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr
menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Asbath  menceritakan

:,=,d:,rkf¥#€;S-§jud}9,:;,e:=g¢fimj±A],I,#eg;,yz:„gij
kejahatan yang telah  dikerjakannya;  ia ingivn  kalou  hiranya
antara ia dengan hart itu ada masa yang jouh," .ia beckata.
"Mcksudnyaadalchtempatyangjauh."3t7

3'6   Ath-Tharrinah  adalch  Ath-Tharrimch  bin  Hakim  dari  Ath-Tha`i.  Ia  penyair

Islam  yang  sangat  unggul.  Ia  lahir  dan  tumbuh  di  Syam  tahun  125  H,  lalu
pindah ke Kufch.  Ia seorang penyair yang suka mencela.  Ia kawan Kumait.  Ia
wafat tahun 743 M. i4/ j4 '/an (3#25).
.4mad artinya puncak, seperti diungkapkan dalam bchasa Arab (lL-i J +~), dan
bentuk jamaknya adalah (.l^-yl). .4/ W").am .4/ Wasz.fA pada bahasan lafach (JL-D.
BaitiniterdapatdalamDtwanAffr7barma4j.(112)dan,4/,494anj.(10/83).

3]7   Ibnu Abi Hatim dalan tafsimya (2/632) dan lbnu Athiyah dalam .4/ "#*4rrJ.r

AI Wdyiz (I/42\).
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6843. `  AI  Qasim menceritakan kepada kani, .ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hadiaj  menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu Juraij,  tentang  fiman Allah  SWT,   l'ri
``Jeipr "J4da nasa ya#g /.a"fa, " ia berkata, ".4/ amad maknanya
adalchwaktu.M318

6844.   Muhar-d bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bckar AI Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibad
bin Manshur menceritakan kepada kani dari AI Hasan, tentang
firman Allah SWT,  tri f'i*;j \=±= ii i :j' ;2 c+: =±3£ Cj
{'i± "Begitu  Ouga)  kejahatan yang telah dikerjakannya;  ia
ingin kalou hiranya antara ia dengan hart itu ada masa yang
/.a#A, " ia berkata,  "Malmanya adalah,  salah seorang di antara
mereka  ingin jika  anal  perbuatannya  itu  tidak  dijumpainya
sama    sekali    pada    hari    itu,    padahal     di     dunia    dia

`       menikmatinya.w319

Penakwi]an r]rman Allah:   gLj:; ffifj ,`i=£ Jfi`i  i±3jjr;
>,!;S\> a}an Allah nempeTingatkan kamu terhadap siksa-Nya, dan

ALllch sangat Penyayang kepada ha[mba-hamba-Nya).

Abu      Ja'far      berkata:      Maknanya      adalah      "Allah
memperingatkan   kalian   terhadap    siksa-Nya.    Semestinya   kalian
membenci  apa-apa yang Allah benci  terhadap  kalian,  karena kalian
akan dibalas pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan
dihndapanya. Begitu Ouga) kejahatan yang telah kalian kerjakan. Ia
ingin sekiranya antara ia dengan hari itu ada nasa yang jauh. Allah
lalu memperingatkan agar Allah tidak membencinya kala itu, karena

jika demikian maka siksa-Nya akan ditimpckan kepada kalian. Allah

3[8   As-Suyuthi dalan ,4d-Dw" j4/ Ma"tswr (2/17).
3`9    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/631).
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SWT lalu mengabarkan bahwa Dia Maha Penyayang kepada hamba-
hanba-Nya,   dan   di   antara   kasih   sayang-Nya   itu   adalali   Dia
memberikan   peringatan   kepada   kalian   tentang    siksa-Nya   dan
larangan-Nyaagarkaliantidakmelakukankemaksiatankepada-Nya."

RIwayat yang sesuai dengan malma tersebut adalch:

6845.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan    kapnda    kami,     ia    berkata:     Abdurrazzap

=]e:g:banar,kt:n::a:=¥i]¥sm#,¥yf¥,Pfri##'f#
I,X3lh> qc+ClO'.'.     "Dan  A(lch  memperingatkan  kam`u  ter;aritp

siksa-Nya.   dan   Allah   sangat   Penyayang   kepeda   hamba-
hamha-Afyt7,"  ia berkata,  "Di  antara kasih sayang-Nya adalch

Peringatan tentang siksa_Nya. n320
===

3#,fiij£31:i?.*,j±,j dJ¥'6-rii6##d!£
i©# -,3

"Katckanlah, `]i:ka ken;u aie.nan-be.!iar) .tnencintal AItch,

ikuttlch cku, rdscaya AIch mengasihi dan mengampun;
dosa-dosamu` . AIlah Mcha Pengan\Pun lagi Maha

Petryayang."

(Qs. Aali 'haaan [3]: 31)
Abu  Ja'far  berkata:  Para  ulama  tafsir  berbeda  pendapat

tentang sebab tunmnya ayat ini :

320   Abdu|Tazzaq   dalam   tafsinya   (I/387)   dan   As-Suyuthi   dalam  ,4d-Dw„  A/

Mantsur(2/16).
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Ada yang  berkata,  "Ayat  ini  tunm  kepada  satu  kaum  pada
man Nchi  SAW.  Mereka  berkata,  `Sesungguhnya  kani  mencintai
tuhan kani'. AIlah SWT lalu memerintahkan Muhanmad SAW agar
berkyfa kgpada mereka, 'Jika perkataan kalian itu benar, mcka ikutilch
aku,--karen hal tersebut merupckan tanda kebenaran ucapan kalian'. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6846.   AI   Mutsarma   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ishaq
pnenceritakan  kepeda  kami,   ia  berkata:   Abdurrahman  bin

`   Abdillah menceritakan kepada kani dari Bakar bin Aswad, ia

I   bendkata: Aku mendengar AI Hasan berkata,  "Satu kaum pada
man Nabi SAW berkata, 'Wchai Muhanmad!  Sesungguhnya
kami  mencintai  Tuhan  kami!'  Allah  SWT  lalu  menurunkan

dJf-6'di6##b!Sfiman-Nya,3t±;'3*'j±'jffi
`Katdrlah,   "Jika   kaxpq£,,foenar-benar)   mencintai

Nya, £Ej; *' jii3 'fii

Allah,

ikutilch aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-
drfan."". ' Allah SWT menjadikan sikap mengikuti Nabi-Nya
Orulharmad  SAW) sebagai tanda 9inta' kepada-Nya.  Bahkan
AllalSWTmenyiksaorangyangmenye|isihinya."32L

6847.   AI  Mutsana  menceritakan  kepadcku,   ia  berkata:   Ali  bin
Haitsan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab
menceritakan kepada kami dari Abu Ubaidah, ia berkata: Aku
mendengar  AI  Hasan  berkata,  "Satu  kaum  pada  nasa Nabi
SAW   berkata,   `Wahai   Mulammad!   Sesungguhnya   kani
rimcintai Tulan kami! ' Allah SWT lalu menurunkan firman-.  ,_ -.,.-  \   \    _,  I,          ,,

dJ#`6 -di 3jj # d! S
`Katakanlch,   "Jiha   kamu   foenar-benar)   mencintai   Allah,

ikutilch aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-
doram#". ' Allah SWT menjadikan sikap mengikuti Nabi-Nya

32`   ds-Squyuthi  dalam  Ad-Dw„  ,4/  MaHtswr  (2/17)  dan  Ibnu  Abi  Hatin  dalam

tatsinya (2/632).
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Muhammad  SAW  sebngai  tanda  cinta  kepada-Nya,  bahkan
Allah SWT menyiksa orang yang menye|isihinya. "322

6848.   AI  Qasim menceritakan kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadcku dari Ibnu Juraij, tentang fiman Allah SWT,  #d}

=.I  ,,Er,.,. `  ,  =~€ ,€.I(  ±   '-   „ ,=L_  L:____   ,L ___ ___   L  ___  ____\b±SSh'at^'b#"Jikakdmfoenar-benar)me-ncint;i6i
Allah,  ikutilah  aha,  niscaya Allah mengasihimu,"  La bedsata,
"Seseorang dari mereka menyatakan bahwa mereka mencintai

Allah, mereka berkata, 'Sesungguhnya kand mencintai Tuhan
kami! ' Allah SWT lalu memerintahkan mereka agar mengikuti
Muhammad     SAW,     dan    menjadikan     sikap     mengikuti
Muhammadsebagaitandacintakapada.Nya.''323

6849.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kapada kami, ia berkata:  Ibad

:i:asA]::¥#,#£¥£e¥d##an;#„H¢::a'r:;::r;
me#cf.»/af. i4//aA, " ia  berkata,  "Sesungguhnya  beberapa kaum

pada  nasa  Rasulullah  SAW  mengaku  mencintai  Allah,  dan
Allah  ingin  mereka  menunjukkan  bukti  secara  pengamalan
atas perkataan mereka, maka Allah SWT berfiman,   #d}
'ifI 'bjS "Jika hamu  ¢enar-beriar)  mencintai  Allah." Silk;ai

mengikuti Nabi  SAW adalch salah satu bukti atas kebenaran

perkataan mereka. 324

Ada yang berkata,  "Ayat tersebut merupckan perintah Allah
SWT kepada Nabi-Nya, agar beliau mengatakan hal itu kepada utusan

?22     Ibid.
323   As-Suyuthi da|am Ad-Dw„ A/ Ma#ts#r (2/177), dan ia menyebutkan sumbemya

3%   i:::dAabTE:ti:E.a|an tafsimya (2/633).
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NIsrani dari Najran, 'Seandainya perkataan kalian katakan tentang Isa
merupakan perkara yang sangat agung, maka hal itu diucapkan karena
cinfa dan pengagungan kepada Allah SWT, maka ikutilah Muhammad
SAW.„

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6850.   fonu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritakan  kepada  kani  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari
Muhammad bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT,
'ff^ 'b:a ;:Z ch.7 .S   "Katahanlah,  'Jiha  kamu  f oenar-benar)

mc#cz.#fcrz.  .4//crfe, "  bchwa  maknanya  adalah,  "Jika  ini  adalah

y¥_ ::_n_t=: I:_:: k_i_e,T_a ¥::i,n,;:an.,k:P,a€f?
12,2±b

perkataan kalian,
Allah dan pengagungan kepada-Nya, maka  'df

£;jt *,:+jSj  'Ikutilah  aim,  hiscaya  Allah mengasihi  dan
mez?grmpw#z.   dosa-c7osamw'.   Maksudnya,   Allah   SWT   akan
menghapus  kekufuran  kalian,  dan  '4//crfa  A4lcrfea  Pe#grmpw#
lagi Maha Penyayang .N32S

Abu Ja'far berkata:  Penafsiran yang paling utama dari dua
maklia tersebut adalah penafsiran yang diungkapkan oleh Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, karena di dalam ayat ini dan ayat sebelumnya,
tidak ada cerita lain kecuali tentang utusan Najran. Di dalamnya tidak
ada' cerita  tentang  satu  kaum  yang  menyatakan  cinta  kepada  Allah
SWT, tidak pula mengagungkan-Nya, sehingga ayat  'd{6|jj  #b}
b±;S  "Jika  karm   foenar-benar)   mencintai   Allah,   ikutilah  aha,
menjadi jawaban  atas  perkataan  mereka,  sebagaimana  diungkapkan
oleh AI Hasan.

Berkaitan dengan pendapat yang diungkapkan oleh AI Hasan,
maka  tidak  ada  berita  sfec7Az.A  yang  dapat  menjadi  sandaran  kani.
Kendati  demikian,  maknanya  tidaklal  benar,  walaupun  tidak  ada

325    As.Suyuthi dalan.4d-Dzcrr A/ A4la#tswr (2/17).
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d¢/a/ch (indikasi) yang menunjukkan ke arah sana, kecuali AI Hasan
bemaksud  bahwa  yang  yang  dinyatakan  di  dalam  riwayat  beliau
adalah  utusan  Najran.  Jika  demikian,  maka  perkataan  beliau  sama
dengan pendapat yang kami pilih.

mkarenakan tidak  ada khabar yang bisa dijadikan  sandaran
atas pilihan kani,  dan tidak adanya dalil  yang tegas  di  dalam ayat
tersebut,  maka  solusi  terbaik  yang bisa kita tempuh  adalah  dengan
melihat alur cerita dalam ayat, karena pada awal surah dan setelalya
bercerita tentang mereka, yang intinya memberikan hujjch untck Nabi
Muhammad SAW atas kebatilan perkataan mereka berkaitan dengan
AI Masih.

Abu  Ja'far  b€hata:  Jika  masalahnya  seperti  yang  kami
ungkapkan,    maka    tafairan    ayat    adalch,     "Katakanlah    wchai
Mirhammad!  Kapada utusan Najran,  `Jika kalian seperti yang kalian
katakan, yakni cinta kepada Allah SWT dan mengngunBkan AI Masih,
bahkan menyatakan kata-kata saperti  itu dengan alasan  cinta kalian
terhadap  Allah,  mcka  wujudkanlah  perkataan  tcrsebut  dengan  cara
mengikutiku, karena kalian tahu cku adalah utusan Allah SWT, seperti
Isa, yang telah menjadi rasul bagi umatnya. Jika kalian mengikutiku
dan membenarkan segala yang aku bawa dari sisi Allah SWT, maka
Allah SWT akan mengampuni dosardosa kalian, sehingga Allah akan
membebaskan diri kalian dari siksa-Nya, sebab  sesungguhnya Allah
SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada makhluk-Nya'. "-

©£.#if#.f~2{6p'ijS'b¢=jL±j{;'fiii*fri'
"Katahandch, 'Taatilch AItah don Rasul,Nya; iiha homu

berpaling, mcha sesungguhnya AIIch tidal. menyu:hal orang.
orangkaftr."
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I

(Qs. Aafi Thraap [3]: 32)`r'

± Abu Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  "Katakanlah  wahai
Muhammad!  Kepada  para  utusan  Nashara  Najran,  'Taatlah  kalian
kepada   Allah   dan   Rasul-Nya,   Muhammad,   karena   kalian   telah
mepgetahui    dengan    keyakinan    bahwa    dialah    Rasul-Ku    untuk
niakhluk-ku.   Aku  mengutusnya  dengan  hak,   bahkan  kalian  pun
mendapatkannya tertulis di  dalam lnjil'.  Jika mereka berpaling juga
meninggalkan dakwahmu, maka katakan kepada mereka bahwa Allah
SWT tidak me<ncintai  orang  yang  kufur  dan  ing|qu kepada perkara

yang telah he.ieka ketahui kebenarannya, dan mereka akan termasuk
golongan tersebut karena pengingkaran mereka terhadap kenabianmu
dan  terhadap  kebenaran  yang  kamu  pijck,  padahal   mereka  tahu
kebenamannya dan hakikat kehabianmu. "

Riwayat yang sesual dengan makna tersebut adalah:

6851.   Ibrm Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salaniah
menceritakan kepada kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dari  M         mad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT,  'jii i|S±;i i:-i,ii*ij:

Rasul-Nya,"
+:JSfifK>  "Katakanlah,   'iaatilah  Alidh  dan

karena  kalian  -yakni  utusan  Najran-  telah  mengetalui,
bahkan kalian mendapatkannya di dalan kitab kalian.  IjljJ e9
"/i.Afz ha/jaw berpch.«g, " maksindnya menetap dalani kekufuran

kalian, `maka sesungguhnya Allah SWT tidak meheintai 'orang-
Orng yang kufu.326 -

©aj=l.fj£6frji:;£±t£Lj`:j6jjfsi:*ji;:i`fiifi

326   |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (2/633)-
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" Sesunggivya AIlch telch nem;tlth Adam, Nuh, keha.ga
lbrahim drrL kelourgr lrman me)ehihi segula «7nat (di masa

mereha mastng-7ndng)."

(Qs. Aali 'hnraan [3]: 33)
Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalch, Allah SWT

telah memilih Adam dan Nuh untuk agama mereka berdua, demikian

pula  keluarga  Ibrahim  dan  Imran  untuk  agana  yang  mereka  anut,
karena  merekalali  ahli  Islam.  Allah  SWT  mengabarkan  bahwa  Dia
memilih agama orang-orang yang diungkapkan di dalam ayat tersebut
dari agana-agama lain yang menyelisihinya.

Maksud  dari  "keluarga  Ibrahim  dan  keluarga  Imran"  adalah
kaun mtlkmin.

Telch  kani  jelaskan   sebelumnya,   bahwa   yang   dimaksud
keliiarga fulan adalah pengikutnya,  atau  setiap orang yang  seagama
denganyaL

Pendapat  yang  kami  un8kapkan  telch  dijelaskan  oleh  Ibnu
Abbas dalam riwayat-riwayat berikut ini :

6852.   AI Mutsama menceritckan kepada kami, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:  Mu'awiyah
menceritakan  kepadaku  dari  Ali,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang
fimanAllchSwT,Sj±j`:;fef|j`:jCjjfsl:S];;f'aif|
':nssff S  "Sesungguhnya  Allah  telah  memilih  Adam,  Nuh,

keluarga lbrahim dan keluarga  lmran melebihi  segala umat
/Z7z. masa mcreha mas7.»g-musz.»g), " ia berkata, "Mereka adalah
kaum   mukmin   dari   pengikut   Ibrahim,   pengikut   Imran,

%:i,i+=+i'6.&qu*#¥,L:8jk6T{tj5¥¥}¥::;grAA]:#„%:
yang  paling  dekat  kepada  Ibrahim  ialah  orang-orang yang
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rme#gj.ha/i.#)/cr'.   (Qs.  Aali  'Imraan  [3]:  68).327  Mereka  adalah
. orang-orang yang beriman."

6853.   Bisyr    menceritakan    kepada,    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani;  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,  'fi{ 3L

aj±J.tj£6frj`:;fefiji:jfjji:I:gr:i''sesw#ggrAny¢
Allch   telah   memilih   Adam,   Nuh,   keluarga   lbrahim   dan
keluarga   lmran   melebihi   segala   umat   (di   masa   mereha
mcrsz.ng-masz.#g), "  bahwa  mereka  berdua  adalah  nabi   yang
telah dipilih oleh Allah untuk semua umat pada nasa mereka
masing-masing.328

6854.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:
Abdurazzaq  mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah,
SWT  ajfi.i j£ 65± j`:; fe££ j`:i 6jj i:i: gl£:t 'ai fi
"Sesungguhnya  Allah  telah  memilih  Adam,   Nuh,   keluarga

Ibrahim dan keluarga lmran melebihi  segala umat  (di masa
mercha masi.#g-mas!.#g), " ia berkata, "Allah SWT mengatakan
dua penghuni rumah yang shalih dan dua laki-laki yang shalih,
lalu memberikan keutanaan kepada mereka atas yang lainnya,
dan Muhammad termasuk keluarga |brahim. "329

6855.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami, ia bgrkata:  Ibad

327   Lihat atsar tersebut dalam tafsir lbnu Abi Hatim (2/635), As-Suyuthi

Dwrr ,4/ "a#tswr (2/17), dan AI Qurthubi dalam ,4/ /ani" /j. AAAam
(4/62).`328    Lihat atsar tersebut dalam /a/Si.r Jbnav f4b/. HaJJ.in (2/635), AS-Suyuthi

Durr AI Mantsur (2/1]), dan AI Q\\rfu:ubi dal\am AI Jami' li Ahkam

329(L4i/h6a2);tsartersebutda|amra/si.rJb#wAbj.Hari.in(2/635),As-Suyuthi

Durr AI Mant:ur (2/17), dan AI Q\irth" dailalm AI Jami' li Ahkam
(4/62).

dalam 4d-
AI  Qur`an

dalan .4d-
AI  Qur`an

dalam j4d-
AI  Qur`an
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menceritalran  kepada  hami  dari  AI  Hasan,  tentang  fiman
Allah SWT.  a 6j±j`:; fefi jcj a;j ffl: Sl;:tat 6i
':±Ssif   "Sesunggwhnya   Allah   telah   memilih   Aden,   Nuh,

keluarga lbrahim dan keluarga  lmran rpelebihi segala unat
(d.iTasamerehamasing-masing),"tinggafi\rman-Nya..Effeas6
±±"Dan ALIlch Malta Mendengar lagi Maha Mengetah-apt," .Ta

berkata,  "Allah SWT memberikan keutamaan kepada mereka
atas yang lairmya dengan kenabian, yakni atas semua manusia.
Mereka  adalah para nabi,  orang-orang  bertakwa  dan  pilihan
AIlah SWT.n330

e==

©j¥g&ij*;A,ffi€€';i
" (Sebqgut) srfu. ked.ri.rmri yang sehagivmya (tun«ian)

drri yang Zdirty dan AZzch Mcha Mchdengar lagi Mcha \
Mengethul."

(Qs. Aafi 'haraan [3] : 34)
Abu Ja'far berhata: Maknatya adalah, Allali SWT memilih

keluarga  Ibrahim  dan  Imran  sebagal  keturman  sebagiannya  untuk

yang lain.

Kata i.~Jill di-rmhab-kan karena kedudukannya sebagai Aa/3j`
hart \mg}£apan O\f£  JT) `pil}`.  JT  "Keluarga  lbrahim  dan  keluarga

330    Tofsir Ibm Abi Hatim (2163S`, As-Snyuhi\ dahar\ Ad-Durr AI  Mantsur (21\7),

dam AI Q\\rfu:uhi dalam AI Jami` li Ahkam AI Qur `an (4162).
33 I    Lafazh (i.i.ji) dapat di-nashab-kan dengan dua kemungkinan:

1.     Kedudulcannya sebngai bade/.
2.     Kedudukarmya sebngai ha/ (menunjukkan kondisi).

Alasan  pertama  diungkapkan  oleh  Az-Zamakhsyari,  sedangkan  yang  kedua
diun8kapkan oleh Ibnu Athiyah. Lihat ,4/ Bchr A/ A/wAj.rA (3/112).
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Jmra#. "  karena  lafwh  i.dJil`  diungkapkan  dalam  benfuk  #¢dr.rch,
sementara lafach ®lj-f> JT diungkapkan dalam bentuk rna 'rz/cr/.

Seandainya  dikatakan  bahwa  lafazh  tersebut  di-#asAab-kan
karena  lafazh  ;\Z£:p¥l  yang  diulang,  maka  pendapat  tersebut  bisa
dianyatckanA benar,  karena  maknanya  adalah,  Allah  SWT  memilih
ketunman salah satunya dari yang lain.

Maksud ungkapan ¢i!` * }Sii{{ ''ya#g sebagr.a##)io /fwr##a#J
darj.  ytng   /¢z.#"   adalah .dalam   hal   loyalitas   agama,   dan   saling
mendukung  dalani  Islam  serta kebenaran,  sebagaimana difirmankan
olehAllahswTdalanayatyapglain,j=;'.~qBi.f££S€Ji~jij-fj6+.#{j
" Dan  orang~orang  yang  berima;,  leldki  dan 'perempuan,  sebagian

mereka (adalah) mekyadi penolong bagi sebagian yang lain. " (Qs. AI+
Taubch [9]: 7i) Jug.a ?yat, ri; L3J-==; ap.{j 6#.i  "Ora»g-
orang murafik laki-laki  dan perempuan.  sebagian dengan sebagian

);owg  /az.F, , q¢a/ch  lrama. "  (Qs...  At-Taubah   [9]:   67).   Mak`sudnya,
sesunggLlhnya agana dan -jalan mereka adalch satu.

Demikian pula ungkapan +S ir, \#£ €±€±t   ''rsebagrz) saJ"
keturunan  yang  sebagiannya  (turanan)  dari  yang  lain,"  rrlhaAIryal
adalah  agapa  sebagian  darinya  adalah  agama  untuk  yang  lainnya.
Kalimat mereka satu dan agana mereka satu, yakni bertauhid dan taat
kepada Allah SWT.

RIwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6856.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan
kepada kani dari  Qatadah, tentang firman Allah  SWT,  f±€±S

if tc*, i:i  "(Sebagai)  satu  keturunan  yang  sebagianr;ya



TidydrJth--

//"rw»a»/  dar7.  yt7»g  /a7.», "  ia  berkata,   "Dalam  niat,  amal,
keikhlasan, dan mentauhidkan.Nya. w332

FinanAI\chs:WT,±±Effeasx6"DanAllahMahaMendengar
/ag7.   A4lafra   A4lewgrfch"I"   maknanya   edalch   Allah    SWT   Mcha
Mendengar  terhadap  ucapan  istri  inran  dan  Mcha  Tabu  terhadap
getaran  hatinya  tatkala  bemadzar  bahwa unak  yang  ada  di  dalam
kandungannya akan menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat.

eec

j€£f!£SL'c£?j,6d'i;'ifj`ji+j6jfeiij;tEj'6s£
©i£.(#f=ia€!=j€

``(Ingathah), ketiha istri lmran berhato, 'Ya T4*hanha,

sese.nggr4hnya Aha meradrarzcan kepadr Englcou anal¢ yang
drlam hand«ngaulou menjadi hamha yqug shaljh dan
berkhidmat (di Bditl.I Maqds). Karei'm jfu terimalch

(ndzar) ifu drri pnddr«. Sesrmggrhnya Engha«Zch Yang
Mcha Mchdengar lcigi Mcha Mengewh«j."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 35)
Abu  Ja'far  berkata:  Maksud  ayat  tersebut  adalah,  Allah

Mcha    Mendengar    ketika    istri    Imran    berkata,     "ycz    r2tfra#fu,
sesungguhnya  Aku  menadzarhan  kepada  Enghau  bahwa  anak yar.g
dalam kandunganku ahan mekyadi hambd yang shalih dan berkhidmat

(di  Baitul _Maqdis).  Karena itu terimalch  (nadzar)  itu dari padaha."
Jadi, kata 3! "kefz.Aa" adalah £A7./aft bagi kata €j*. sebelumnya.

332    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/635)  dan  As-Suyuthi  dalam  j4d-D"w  i4/

Mantsur (2118).



Surah Aalt ` Imraan

Istri Imran adalah ibu Maryan. Namanya yang sesuni dengan
riwayat yang sampai kepada kani adalah Hannah binti Faqudzh bin
Qati|,333 sebagaimana di dalam riwayat berikut ini,

6857.   Muharrmad   bin   Humaid   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Salamah menceritakan kepada kami  dari  Ibnu Ishaq
tentang  nasabnya, 'dan  selain  Ibnu  Humaid,  ia berkata,  "Dia
adalah putri Faqudz bin Qatii.M334

Suaminya adalah Imran,  yaitu Imran bin Yashum bin Amun
bin  Mansya  bin  Hazqiya  bin  A|iziq  bin  Yautsan  bin  Azaraya  bin
Amshaya  bin  Yawisy  bin  Ahziha  bin  Yarim  bin  Yahfasyatha  bin
Asabir bin Abaya bin Rahba'am bin Sulaiman bin Daud bin Ayyasya,
seperti yang dijelaskan dalam riwayat berikut ini :

6859.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanah
menceritckan kepada kami dari Ibnu Ishaq tentang nasabnya.

FirmanAllchSWT,I:{S£&fj~Gd'5J'J`;`j|+;"yarwfoa#*%
sesungguhnya  Aku  menadearkan  kepada  Enghau  anak yang  dalam
handunganha menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat, " "ckn:anyal
adalch,  "Sesungguhnya  aku bemadzar wahai  Tuhanku,  balhwa  anak

yang ada di  dalam perutku akan aku jadikan anak yang berkhidmat
untck  beribadah  kepnda-Mu.  Aku  akan  menahannya  hanya  untuk
berkhidmat  kepada-Mu  dan  berkhidmat  dalam  tempat  peribadchan,
dengan membebaskan diri dari segala pengkhidmatan kepada selain-
Mu."

Kata  I;;=; di-#ashab-kan karena kedudukannya yang sebagai
Aa/ dari rna yang mengandung makna t€dl

333    As.Suyuthi  dalam  4d-Dwrr  ,4/  MCI#tswr  (2/17).  Sementara  itu,  dalam  naskah

yang  diteliti  oleh  Syaikh  Ahmad  Syakir,  kata  diganti  dengan  Qabil,  sesuai
dengan yang dijelaskan oleh Ath-Thabari dalam rarj.A*-nya.

334    ,4/ Bath A/ Mw#j./fr oleh lbnu Hayyan (3/133).



T]rfstrAth-Thrfu

Lafach  ~+3; js makrmnya,  "Jadi terimalah nadzarku what
Rabb!     Sesungguhnya    Engkau    Mcha    Mendengar    lagi    Maha
Mengetahui.  Engkau  Maha  Mendengar  apa  yang  aku  katakan  dan

panjatkan.  Engkau  Malia Tabu  terhadap  apa yang  aku  niatkan  dan
inginkan. Tidak ada yang samar bagi-Mu, baik yang rahasia maupun

yang nampak dalam urusanku. "

Nadzar yang dilakukan oleh Hannah binti Faqudz dalam ayat
ini, sama seperti yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

6860.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Salaniah
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Muhammad bin Ishaq
menceritakan  kepada  kami,  ia berkata,  "Zakariya  dan  lmran
menikahi   dua  wanita  bersaudara,   Ummu   Yahya  menikah
dengan Zakariya, sementara Ummu Maryam menikah dengan
Imran. Imran wafat ketika Ummu Maryan hamil."

Perawi  berkata,   "Orang-orang  menceritakan  bahwa  Ummu
Maryam   mandul,   padahal   dia  berasal   dari   keluarga  yang
memiliki kedudukan. Ketika ia sedang berada di bawch pohon,
ia melihat burung yang sedang memberi mckan kepada anak-
anaknya, maka hatinya tergerak ingin memiliki anak. Dia pun
berdoa   kepada  Allah   agar   dikaruniai   anak.   Akhimya  dia
mengandung  Malyam,  dan  ketika  itu  Imran  wafat.  Tatkala
sang    ibu   mengetahui   adanya   jani-n   dalam   perutnya,    ia
bemadzar bahwa anaknya (yang sedang ada dalanl kandungan)
akan ia jadikan sebagai  anak shalih yang hanya beribadch si
dalam tempat peribadahan, dan sama sekali tidak menyibukkan
diri dengan urusan-unsan duniawi. "335

335   As-Suyuthi  dalam  Ad-Diur  A/  A4a"tsur  (2/18)  dan  Ibnu  Athiych  dalam  A/

Muharrir AI Wdyiz (\M24).



Sunch Ali `Imraan

6861.   Ibnu Huinaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami dari  Ibnu  Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, ia berkata: Beliau lalu menuturkan cerita
tentang istri Imran. Ucapannya,  £=£c3i? j~6 ch' i;'J? j\>+;
"Ya Tuhanha, sesungguhnya aha menadearkan kepada Enghau

anak yang  dalam  kandunganku  mekyadi  hamba yang  shalih
dr#    berffez.dmczf, "   maknanya   adalah,    dia   menjadikannya
sebagai  nadzar,  bahwa  ia akan  membentuknya  sebagai  anak
yang  berkhidmat  dan  beribadah  hanya  kepada  Allah,  serta
tidakmenyibukkandiridenganperkaraduniasedikitpun.jg
;±Si±rifl}'&^.&~;±"Karenaituterimalah_(_n?dza_r)_itTdari

padaha.   Sesungguhnya  Engkaulah  Yang  Maha  Mendengar
lagi Maha Mengetahi.Ia36

6862.   Abdunalhman     bin     Aswad     Ath-Thafawi     menceritakan
kepadaku,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Rabi'ah  menceritakan
kepadaku,   ia  berkata:   An-Nadhar  bin  Arabi   menceritakan
kepada kami dari Mujahid, tentang firman Allah SWT,  `::=;'
"Menjadi  hamba  yang  shalih  dan  berkhidmat,"  La berkerfa,
"Maknanya  adalah  sebagai  anak  yang  berkhidmat  di  tempat

ibadah.w337

6863.   Abu Kuraib menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Jabir bin
Nuh  menceritakan  kepada  kani  dari  An-Nadhar  bin  Arabi,
dari  Mujahid,  ia  berkata,  "Maknanya  adalah  sebagai  orang
yangberkhidmatdidalanitempatperibadahan."338

336   As-Suyuthi  dalam  .4d-Dew  ,4/  A/antswr  (2/18)  dan  lbnu  Athiyah  dalam  4/

Muharrir AI Wdyiz (\1424).
337    |bnu Hayyan dalam ,4/ Batr A/ A4whi.f4 (3/114) dan As-Suyuthi dalam j4d-Dw„

AI Mantsur (21\8).
338    AbdurTazzaq dalam tafsimya (1/388) dan AI Qurthubi dalan j4/ /4mz.' /J. 4AAam

AI Qprr`an (4/66).



TztryrAth-Thahari

6864.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:  Jabir bin
Nuh    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Isma'il
inengabarkan  kepada  kami  dari  Asy-Sya'bi,  tentang  fiman
Allah SWT,  `{=:  d?j,6  ch' ijLr j| ''Ses«wggrAny¢ aha
menadzarkan kepada Engkou anak yang dalam kandunganha
mertyadi  hainba  yang  shalih  dan  berkhidmat,"  .Tat  berka:fa,
"Maksudnyaadalahmengkhususkandinuntukberibadah."339

6865.   Ya'qub   bin   Ibrahim   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Husyaim   menceritakan   kepada  kami,   ia   berkata:   Ibrahim
bin   Abi   Khalid   menceritakan   kapada   kami    dari   Asy-
Sya'bi, tentang firman Allah SWT,  g: a?j,tz d' i;'J?;` j\>
"Sesungguhnya aku menndzarkan kepada  Engkau anak yang

dalam    kandunganku   rrlertyadi   hamba   yang    shalih   dan
berttz.dm¢/, " ia berkata,  "Dia akan menjadikannya di tempat
peribadahan   untuk   men8khususkan   diri   beribadah   kepada
AIlal"340

6866.   AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun    menceritakan    kepada    kami,  \.ia    berkata:    Husyaim
mengabarkan   kepada   kami   dari   Isma'il,   dari   Asy-Sya'bi
dengan riwayat yang sama.

6867.   Muhammad  bin Amr menceritckan kepada kami,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih,dariMujahid,tentangfimanAmSWT,Cd'i;1`j\>
(;i;i  ¢S a, "Sesunggthnya aku menadzarkan kepada Engkau
anak yang  dalam  kandunganku mekyadi \hambaL yang  shalih
da#    bewhfoz.cJmaf,"   ia   berkata,    "Maknanya    adalah    untuk
berkhidmat di tempat peribadahan. "I

AI Jami' li Ahkam AI Qur`an (4/66) den AI Muharrir AI Wdyiz (lM24).
AI Jami' li Ahkam AI Qur`an (4166) dan AI Muharrir AI Wofiz (lM24).
AI Jami' li Ahham AI Qur`an (4/66) dan AI Muharrir AI Wdyiz (\1424).



Surch Aali `Imraan

6868.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kapada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang serupa.

6869.   Ibnu  Waqi'  menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan,  dari  Khushaif,  dari
Mujalid,tentangfirmanAllahswT,+`£'d7j,I:ch'i;'J:j\,
``Sesungguhnya aku menadzarkan kepada  Enghau anak yang

dalam    kandunganku   mertyadi    hamba   yang    shalih    dan
6erffridma/, "  ia  berkata,   "Maknanya  adalah  khusus  untuk
ibadah yang tidak dicanpuri dengan perkara dunia. "342

6870.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kapada kami dari Amr, dari Atha, dari Sa'id bin
Jubair, tentang fiman Allah SWT, 1{=: a;e,6  &' i;'|` j|
"Sesungguhnya aku menadearkan kepada Engkau anak yang

dalan    kandunganhaL   mertyadi    hanba   yang    shalih    dan
beri*idma/, " ia  beckata,  "Dikhususkan  untuk  berkhidmat  di
bz.'chdantenpatperibedahan.w343

6871.   AI Mutsanna menceritakan kepadcku, ia berkata: AI Hamaniyy
menceritakan kapada kami,  ia berkata:  Syuraik menceritakan
kepada kami dari Salim, dari Sa'id, tentang firman Allah SWT,
{£;i  ¢F i,G fir i::;i i,}."Sesungguhnya aku menadzarhan
kepada   Enghau   anak  yang   dalam   kandunganha   mertyadi
hamba yang shalih dan berkhidmat, " 1al bctka:fa, ""1ch:ususkan
untuk ibadal. «344

342   |bnu Abi Hatin dalan tafi5inya (2/636), As-Suyuthi dalam f4d-Def» A/ Ma»tsur

a/19), dan AI Qurthubi dalan i4/ /amz" /j. j4hham [4/ gz" `a» (4/64).343   As-Suyuthi  dalan Ad-Dzm j4/ Ma»tswr  ¢/182)  dan  AI  Mawardi  dalam i4n-

Nukat wa Al `Uyun (\r38J).
344   As.Suyuthi  dalan ,4dDiur A/  A/a»ts«r  a/182)  dan  AI  Mawardi  dalam  4n-

Nukat wa Al `t}yun (\138m.



TatsirAth-Thrfu

6872.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang fiman Allah SWT,  EJ'6 S!

gL' d7 j, (  d' i;'J: j|+j 6;± £'tj:jf "Ke/I.ha z.str7. /mro»
berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya alou menadzarkan kepada
Engkou anak yang dalam kandunganku mertyadi hamba yang
sAa/z.A dcz» berf*id7„aJ, " bahwa malmanya adalah,  istri Imran
ingin  mengkhususkan  anak  yang  di  dalaln  perutnya  untuk
Allah SWT, dan biasanya yang dijedikan (sebagai orang yang
kegiatannya  hanya  beribadeh  di  tempat  peribadahan)  adalah
kaun pria. M345

6873.   AI  Hasap bin  Ychya menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abdunazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadch, tentang firman Allah
SWT,   l{SL'      Lf; j, a ch'  iJlr  j|  ''Seszf#ggzfA»)A¢  aha
menadearkan kepada Engkou anak yang dalam kandrnganku

mekyadi hamba yang shalih dan berthidmat," .\al be;dsato, "Tyia,
bemadzar  bahwa  anaknya  dikhususkan  untuk  berkhidmat  di
tempat peribndchan.m346

6874.   Musa menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr menceritakan
kepada kami,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kani
dj±.#gu{di:?tig£¥g¥j£,]]chc#T£%£±riff3';;:
"(Ingatlah),    ketika    istri    lmran    berkata,    'Ya    Tuhanha,

sesungguhnya  aku  menadzarkan  kepada  Enghau  anak yang
dalam    kandunganku    menjadi    hamba   yang    shalih    dan
berThidmat (di Baitul Maqdis).  Karena itu terimalah (nadzar)
itu   dart   padaku.    Sesungguhnya   Engkaulah   Yang   Maha

345   As.Suyuthi dalam.4d-Dir" i4J "aHtswr a/19).
346   As.Suyuthi dalam.4d-Dz„ t4/ Ma»tsafr a/19).



Sunch Andi ` Imttun

Mendengar lagi Maha Mengetahui," ±a, becka;fa, "]e\asnya, ±stri
Imran mengandung dan ia menduga bayi yang dikandungnya
adalah  laki-laki,  maka  ia menghibahkan  anaknya itu kepada
Allah, untuk tidak bekerja bagi dunia.w347

6875.   AI   Mutsanna   rienceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
`=;i'      menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

`'-I      menceritakan  kepada  kami  dari  bapaknya,  dari  Ar-Rabi',  ia

berkata:  Istri  Imran  membebaskan  bayi  yang  dikandungnya
untuk Allah SVI.

Dia pun berkata, "Biasanya mereka melakukan hal itu kepada
anaknya   yang   laki-laki.   Anak   itu   ditempatkan   di   tempat

peribadahan,  dia  pun  mengurus  dan  membersihkan  tempat
tersebut.n348

6876.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  AI  Husain  bin  AI  Farah,   ia
berkata:    Aku    mendengar   Abu    Mu'adz    berkata:    Ubaid
mengabarkan kepada kani, ia berkata:  Aku inendengar Adh-
Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT,  j,a a' i;'jfL` j|
\{f;i    ;¥ "Sesungguhnya aha menadzarkan kepada  Engkou
anak yang dalam  handrnganha  menjadi  hamba yang shalih
don 6crfAidma/, " "Dia menjadikan anaknya untuk Allah SWT
dan  untuk  orang-orang  yang  belajar  dan  mempelajari   AI
Kitab.w349

6877.   AI  Qasim  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

;`::      kepadaku dari fonu Juraij, dari AI Qasim bin Abi Bazzah, dari

3"    AI  Muharrir  AI   Waifiz  (I/425)  dan  AS-Su:yuthi  dahom  Ad-Durr  AI  Mantsur

3`8   Z!%u)karrir  AI  Wofiz  (\1425)  daln  As-Su:yu:rhi  dalan  Ad-Durr  AI  Manlsur

a/182).349    |bnu  ]auri  dalam  Zad A/  Masi.r  (I/376)  dan  As-Suyuthi  dalam  .4d-D./rr  j4/

Mantsur Ql\9`.



T]ftyrAth-TTnd

Ikrimch. Demikian pula Abu Bakar, dari Ikrimah, ia berkata,
"Sesungguhnya  istri  Imran  adalah  wanita  tua  yang  mandul.

Nananya   Hannah.   Tentunya   ia   tidak   bisa   melahirkan,
sehingga  dia  merasa  iri  terhadap  wanita  yang  mempunyai
anak. Dia pun berkata,  "Ya Allah, aku bemadzar, seandainya
Engkau    mengaruniakan    anak    kepadaku,     niscaya    aku
menyedekahkannya  untuk  Baitul  Maqdis,  agar  ia  menjadi

pembantu yang berkhidmat di sana. "

Ikrimah berkata, "Fiman AIlali SWT,  £j=£ df e~G  €is' i;'J`J`
'Aku    menadearkan    kepada    Engkou    anak    yang    dalam

kandunganku  mekyadi  hamba  yang  shalth  dan  berkhidmat',
sesungguhnya  ia wanita merdeka dan putri  dari  orang-orang
merdeka-,   kata   `{;L'  maksudnya  berkhidmat   di   tempat
peribadahan.w35o

6878.   Muhanmad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar  AI  Hanafi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibad  bin
Manshur, dari AI Hasan, tentang fiman Am SWT,  gJ'6 ;i
6j£ £'tJ:Jt hingga akhir ayat, ia berkata,  "Beliau bemadzar
dengan bayi yang dikandungnyaj kemudian meninggalkannya
di tempat ibadah.u35l

eec

rfe';===j¥fti'2ij6jfi~q±:£3€L+;d6i==±;ffi
f6.,G±jsjd>tfir£~jfjjr;i:===jfjLs;4i`g3fif

© i,j^
35°   As.Suyuthi dalam 4d-Dww ,4/ #a»tsur (2/19).
35]    A| Mawardi dalam [4»-JV~*af wa i4/  `Lfy«» (1/387).



Stench Aedj ` Imrcan

"Malca tothala is¢ri lmran mezchirlcan ancknya, die Pe4n

berhata, 'Ya T«hank«, sesrmgg«hnya alou mezchirlcannya
seorang anch Peremt?uar; dan AIlch lebth mengetchnd at]a
yang di:lah;th¢a:"vya itu; dan anch lalti.lalti tidcklch seperti
anck Pereirtyan. Sesunggu,hnya ck;u telch menamdi dia
-Moryam dan al¢4t mohon Perlindr7igrn emfuknya sata

analc-amzc kefronannya kepada (Pemeliharaan) E7rdcou
da:ripaha sweden yang terkuwh.``

(Qs. Aali 'haraan [3]: 36)
Abu Ja'far berkata:  Firman Allah SWT,  \{2=2j ti£   ''A/rfu

tatkala istri  lmran melahirkan anaknya, " "cksndnya. ke[Ika Hannch
melahirkan a#-#edzz.raft @ayi yang dinadzarkannya). 0leh karena itu,
dham7.r-nya   di-mzf `cz»#ats-kan.    Seandainya   Aa    /ZJham7.r/   kembali
kepada  rna  pada  lafazh  d? j, a €is' i;'J:J` j| ''Seszf»ggrfo#)ia  ch«

:efack=j:i::I"£ag#£#j"3;?¥6d#ZZ".dr"gr"ha.."mcka

dalanbMah¥aa#;#,-;ffaffj#,Fe.:;:g::gay:e?a¥,:=,::aepni=
mndfear7.'-nyaadalah€iJ€aanberfukmasAdrr-nyaadalah\i:>3.

Lafwh  g;€\ ~q=;j €\£€; £j6 maknanya adalah, ketika Ummu
Maryam melahirkan bayi perempuanT yang dinadzarkannya, dan Allah
SWT Maha Mengetahui tentang bayi yang dilahirkannya.

t,     Para  ulama  qira`at  berbeda  pendapat  tentang  bacaan  ayatI

tersebut.

Mayoritas   ahli   qira`at.  membacanya   E=2;   "4pa  ytng
d7./czAz.rha»#);c7"  sebagai  berita  dari  Allah  SWT,  bahwa  Dia

::aapM=ng,:%tjenjT+g;?%isz„ang#Ai:#r:AT?:;abfr?%":;i
seorang anak perempuan. "
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Para pendahulu membacanya i:£Sj \S $2i '&{;  "Dcz# 4//¢A
Maha Taha terhadap bayi yang aha lahirhan" sehagri be;irto
dari  Ummu  Maryan  tentang  hal  itu,  bahwa  dia|ah352  yang
bedsaifa "Dan Allah Maha Mengetahai terhadap bayi yang aha
lahirkan.ia53

Abu Ja'far berkata: Bacaan yapg benar, berdasarkan hujjah

yang   mencapai   derajat   masyhur,   adalah   bacaan   kelompok   yang
mouhacanya =i:;9 \1>  i:f} 'in+') "Allah lebih mengetahui apa yang
dilahirhannya itu".  -

Jadi,  makna  ayat  tersebut    adalah,  "Allah  Maha  Tabu  dari
setiap makhluk-Nya terhadap bayi yang dilahirkannya\. "

Allah   SWT   lalu   kembali   memberitakan   keadaari   Ummu
dia memohon maaf tentang bayi yang dikandungnya,

SFItg   5=ti^   ;S;   "Dan   anak   laki-laki   tidaklah   seperti   anak
peremp"a», " karena lelaki  lebih kuat untuk dijadikan sebagai  orang
yang  berkhidmat,  dan  pada  sebagian  keadaan  (saat  haid  dan  nifas)
seorang wanita tidak layck untuk masuk ke Baitul Maqdis dan tidak
layak untuk berkhidmat di  tempat peribadahan tersebut.   \#2 jfj
';;S`SesungguhnyaAhatelahmenamaidiaMaryam'.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

¥ggan#w;

6879.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:   Salamah
menceritakan kepada kami  dari  Ibnu `Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allan SWT,   \ffij \3fi
&4v~g€£frfe'jLL#j¥fti'fi{;6jfi~q±:;j€`,+;36''Maha

352    Lihat kitab Af-ra!.sj.r/ gj.rcr`ch As-S¢b 'a thal.  73).  Abu Bakar dan  Ibnu Amir

membacanya (tji2?3 G!) dengan sj.# yang di-s#A"#-kan dan /a yang di-c7ficzmmcrA-

kan, sementara yang I;in dengan a7.» yang di-/afAch dan /a yang di-szfk#«-kan.
3S3    LihaiA| Bahr AI Muhith (\1115).
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tatkala istri lmran melahirkan anaknya, dia pun berkata, 'Ya
Tuhanku,   sesungguhnya  aku  melahirkannya  seorang  anak
perempuan;     dan    Allah    lebih    mengetahai    apa    yang
dilahirkannya  itu;  dan  anak laki-laki  tidaklah  seperti  anak
perempem»,"    bahwa    maksudnya    adalah,    laki-laki    dan

t`_,      perempuan tidak sana manckala dijadikan sebagai anck yang`£=,`±-`       dinadzarkan untuk bekhidmat.354

I+_F=  `

68€80.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanah
menceritakan     kepada    kami,     ia     berkata:     Ibnu     Ishaq
menceritakan kepadaku, tentang fiman Allah SWT,  €i{rfe';
SF~J"g"Danan;klaki-lakitiddiahsepertianakperempuan,"
bahwa itu karena laki-laki lebih kuat daripnda perempuan.355

6881.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menc`eritakan
k££;erg kani  dari  Qatadch, tentang firman AIlah  SWT, rfe';

3€hil   "Dan   anak   laki-laki   tidaklah   seperti   anak
peremp#a#, "  ia  berkata,  "Sebelumnya  seorang  wanita  tidak
bisa  melakukan  hal  itu,  yalmi  tidak  bisa  dijadikan  sebagai

pengkhidmat  di  tempat  peribadahan  -yang  membersihkan
dan    menjaganya-    karena    wanita    biasanya    haid    dan
mendapatkan   kotoran   lainnya.   0leh   karena   itu,   Ummu
Maryi\n bedsato,  6±f f ig SCIt\ :;$3 'Dan anak laki-laki tidaklah
Sepertianakperempuan'.1356

68gr.   AI  Hasan bin  Yahya menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abdurazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

i;nf,abgjtk~an±ejp:dLa+k;an±€#aa:£„ch;et,enha:,8,§am%A£;]#

3$4   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/637).
3S5     Ibid.
356   As.Suyuthi dalan j4d-Dcirr A/ Ma#tswr (2/19).
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sesungguhaya aha melchirkannya seorang anak perempuan' , "
ia   berkata,   "Itu   karena   biasanya   yang`  dijadikan   sebagai

pen8khidmat   adalah  kaum   laki-laki.   0leh   karena   itu,   ia
berkata,  jr; a;=£ 6£j Lgifj`g €£f rfe'; 'Dur» a»ak /ofo.-haft.
tidaklah seperti anak perempuan dan sesungguhaya aku telah
menamal dia Maryanl..857

6883.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan  kepada  kani  dari  bapaknya,  dari  Ar-Rabi',  ia
berkata,      "Istri      Imran     mengkhidmatkan      bayi      yang
dikandungnya untuk Allah SlhFT, dengan harapan Allah SWT
memberikanya .seorang  irak  laki-laki\,  karena  wanita  tidak
bisa  mtickukari' hal  itu. -maksudnya  tidak  bisa  mengurus
tempat    peribadahan    dan    menetap    di    dalamnya,    juga
membersihkarmya-  karena  berbagai   'kotoran'   yang   biasa
dialaninya.M358

6884.   Musa menceritakan  kepadaku,  ia' berkata:  Amr  menceritakan
kepada  kami,  ia berkata:  Asbath \ menceritakan  kepada  kami
dari As-Suddi, ia berkata, "Sesungguhnya istri Imran menduga
bahwa bayi  yang  dikandungnya  adalah  anak  laki-laki,  maka
dia   menghibahkannya   untuk   Allah.    Setelah   melahirkan,
temyata anaknya wanita, maka dengan niat memohon maaf dia
berkata, 'Ya Tuhanku!  Sesunggrhnya aku melahirkan seorang

perempuan, padahal laki-laki berbeda dengan wanita'. Dia juga
berkata,  'Padahal  yang  b`iasa  dikhidma`tkan  adalah  laki-laki'.
Allah  SWT kemudian berfirman,  ==;; \g  A:i '2{j  'Da#
Allah lebih mengetahai apa yang dilahirharmya itu'.  AThil:[rry8i

357    |bnu Abi Athiyah dalam .4/ A/#*arri.r ,4/ WrajJ.z ( I/425).
358   As.Suyuthi dalan ,4dD#rr A/ „a#tswr (2/18).
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Ummu Maryan berkata,  i; lS{{£ jLj  `Ses«»ggwh77y¢ afu
telah menamai dia Maryarn'.'¢59

6885.   AI  Qasim menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

` kepadaku dari Ibnu Juraij, dari AI Qasim bin Abi Bazzch, dari

:::.A:imfshi#ga~#u3:¥d;':#£3m%t:,%+%
tatkala istri lmran melah;Than ;i;airya, di; pun berkata, 'Ya
Tp:%%%ans,?,SuSgHE%hng3ma#sT,e%trafanknyfdi?_e,°arhi?n%E%

seperfz.  a#ch perempefam "  ia  berkata,   "Maksudnya,  wanita
biasa haid,  dan  seorang  wanita tidck, papaps , bercampur-baur
dengan   kaum   laki-laki.   Demikianlah   maksud   perkataan
ibunya.M36o

Penakwi]an r]man Allah:  S;£lf6,i, G€jij  a, 6ii£ ~j!j
2±if^ (Dan aku mohon perlindrinn unluknja serta- anaksoridk

keturunannya kepada [pemetihQ[raan) EngkQLu daripada syetan yang
terkutuk).

Abu Ja'far berkata: Makna ungkapan  \;;gjij d>61;£~j!j
"Dan    aku    mohon    perlindungan    untuknya    serta    anak-anak

fef«rm»cz»nyt), "  adalah,   "Aku  menjadikan  Engkau  sebagai  tempat

perlindungan mereka dari syetan yang terkutuk. "
_a-,,.

Asal makna 3\illl adalah tempat perlindungan.

Allah   SWT   lalu   menjawab   permohonan   tersebut,   Allah
melindunginya  dan  anak` ketunmannya  dari  syetan  yang  terkutuk.
Allah SWT sama sekali tidak membuka pintu untuk syetan baginya.

359   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/637).
360   |bnu Jaurid dalan zadA/ "flSz.r (1/277).
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6886.   Abu Kuraib menceritakan kepada kani, ia berkata: Abdch bin
Sulaiman  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin
Ishaq, dari Yazid bin Abdillch bin Qusaith, dari Abu Hurairah,
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

¢'3  .a=£Ji al- aL ]GJ ;i£;1Ji3 S! iJ'}£ 3}'} Lr:J`

\{=:±3 di' ¢€§ {`Jl:* ill;I # ;. 66~ G .y! :;Ji
_,

'`';:;  `f==J`  ,®\£:±jl  :r  laffj;i  dr;  i£±i cj;3  :oi=i'j

S rfe tLfa L#
"Tidck  ado   satu  anak  pun  yang  terlahir,   kecuali   syetan

mermsuknya,  karena  itulch  dia  berteriak,  kecuali  Maryam

putri   lmran,   karena   ketika   sang   ibu  melahirkannya,   dia
berkata,  `Ya Tuhanku!  Aku mohon perlindrngan kepada-Mu
baginya  dan  keturunannya  dart  syetan  yang  terhatuk',  lalu
dibentangnya  kyab  padanya,   sehingga  syetan  hanya  bisa
menndQtiifab)nya..b6\

6887.   Abu Kuraib menceritakan kepada kanii, ia berkata: Yunus bin
Bakir menceritakan kepada kani, ia berkata:  Muhammad bin
Ishaq  menceritakan  kepadaku  dari  Yazid  bin  Abdillah  bin

Qusaith,   dari   Abu  Hurairah,   ia  berkata:   Rasulullah   SAW
bersabda,
£;g=Ji :)£+; fas  t.`£:iJi + :=£ @' i;i +'j iA i+'} if

C;>  :=J'j  \{:i .®f  `laJJJJ  J,:;f,  '+1  ij--i;  :,  J\r

36'    A|  Muharrir AI  Wdyiz (11425), As-Su:y\r"  dz\lam\ Ad-Durr AI  Mantsur  (21\9),

dan AI Q`irfuubi da:lam AI Jami' li Ahham AI Qur `an (4/68).
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L,±  t j==3f rfej]f 6., Gf3{j d> 6ir£ ~jfj  :i#3
®

+qu` i rfe {.++ ciapj;
"Setiap  manusia  yang  lahir  ado  bekas  tusukan  syetan,  dan

karena itulah (tusukan syetan) seorang ba)ri menangis, kecuali
Maryam  binti  lmran  dan  anaknya,  karena  ibunya  pernah
berkata,  `Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak
keturunannya kepada toemeliharaan) Engkou daripada syetan

yang terkutuk'. Lalu dibeutangkanlah hijab diantara keduanya,
Sehinggasyetanhanyamenusukhijabtersebut.'a62

6888.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata: Salanah
menceritakan kepada kani, ia berkata: Muhammad bin Ishaq
menceritakan kepadaku dari Yazid bin Abdillah bin Qusaith,
dari Abu Hurairch, dari Rasulullch SAW, dengan riwayat yang
Serupa.

6889.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hanm bin
Mughirah menceritakan kepada kani dari Amr,  dari  Syu'aib
bin Khalid, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata:
Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Nabi
SAW bersabda,

ire .al,i
-j!j ::i;*

;thi i= is .y! S+'} isT +; dy a

*-A; f `:u:i * 6JC..,,

#j{givf63G±3ija>6fa£

362   |bnu Adi da|an AdJI-Db# 'a/a (6#354).
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"Tidak ada satu anak Aden, pun yang lahir  kecuali  pernah
'   disentuh   syetan   kala   dilahirkan,   sehingga   dia  -menangis

mekyerit karena sentuhannya, selain Maryam dan anaknya. "863

Abu  Hurairah  berkata,  "Jika  kaliari  mau,  bacalah  ayat   ~j±j

=fi^:S±1ri'ct,{S;i,±>'36+>G:i£,}'Akumohon,perl;ndun£;n
utukrrya       serta   ,    anakanck       keturunarmya       kepada
®emeliharaan) Engkou daripada syetan yang terkutuk'. "

6890.   Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   be`rkata:    Ibnu    Wahb
mengabarkan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Dzi`b
mengabarkan kepadaku dari Ajlan (maula AI Musymail), dari
Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

i6fsi3ij.~;fy!*£i;\£:iiiai;;;isTq;;irfu'i€,j';if
.-  ` ,,-,

'  "Setiap anak yang dilahirkan harus`disentuh oleh jari syetan,

kequali Maryan dan anaknya.w364

6891.   Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb m6nceritakan kepadcku,
ia  berkata:   Pamanku   (Abdullah   bih  -W.ahb)   menceritakan
kepadaku,   ia   berkata:   Amr   bih   AI   Harits   inengabarkan
kepadaku  bahwa  Abu  Yunus  Sulaim  (manla  Abu  Hurairah)
meriwayatkan kepadanya dari Abu Hurairah, 'dari  Rasulullah
SAW, beliau bersabda,

GS;i3ij.-;S!iffi!;`ul'3i};;thi±fajisT+;LF
a,

I,

"Setiap   anak  Adam   disentuh  syetan   kala`-dtlahirkan  oleh

ibunya, kecuali Maryam dan ar|aknya..86S

363    Imam Ahmad dalam.4/ Afusrmd(2/319).
364   Imam Ahmad dalan 4/ Afunad (2C96).
365   Dhiwayatkan pula oleh Muslin dalam A/ Fndha `z./ (147).
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6892.   Yunus   mencedtalran   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kapada  kami,  ia  berkata:  Imran  mengal>arkan
kepadalqu  bahwa  Yunus  menceritakan  kepadanya  dari  Abu
Hurairah, dari Rasulullch SAW, dengan riwayat yang sama.

6893.   AI  Hasan  bin  Ychya  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
`=L_+ ,   Abdurrazzaq mengahalkan kepada kani,  ia berkata:  Ma'mar

mengabarkan kepada kani dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyab,
dari  Abu  Hurairah,  ia  berkata:  Rasulullch  SAW  bersabda,
'"Tidak seorang ai'.ak pun lahir kecuali disentuh syetan, yang

karena itulah dia mekyerit, kecuali Maryam dan anaknya."

Abu Hurairah lalu berkata, "Jika kalian mau, silckan baca ayat,

jr=3t ±jlf 6,1,  I;;;±:{j       d> 6i;A ~j|*j  'Afu  mohon
perlindungan unnlknya serta anak-anak keturunannya kepada
0?emeliharaan)Ehghaudaripadasyetanyangterkutuk'.866

6894.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:  AI Hanani
menceritakan kepadaku, ia berkata: Qais menceritakan kepada
kami dari Al, A'masy, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairch, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda,  ''ridck seora#g a#at pw#
lahir  kecuali  telch ditekan  oleh  syetan,  satu  atou  duo  kali,
fec«a/z. /sa bj» Aalaprm din Maprm."367 Rasulullch SAW lalu
membaca firman Am SWT, ¢£;£lfde Gri3,i; a,6ii£ ~j!j
2=y^ "ALku mohon perlindrgan untuknya  serta  anak-anak

keturunannya kepada ®emeliharaan) Engkou daripada syetan
.`    yangterkutuk."

6895.   Ibnu Humaid menoeritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin
Mughirah menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Qais,
dari Simck, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidck

366   Imam Ahmad dalam4/ Arfuzs»nd (2/274).
367   A|  Hind  dalam  Kane A/  Umma/ (323557).  Lihat A/ Bi.daych  wa j4#-IVJ.tiaych

(2/57).
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ada  seorang  anak  pun  kecuali  (dilahirkan)  dalan  keadaan
. menjerit,  kecuali  AI  Masih putra Maryam.  Syetan tidak bisa
menguasainyadantidakbisamenckannya."368

6896.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdunazzaq   mengabarkan   kepada   kami,   ia   berkata:   AI
Mundzir bin Nu'man AI Afthas369 mengabarkan kepada kami,
bahwa ia mendengar Wchb bin Munabbih berkata, "Ketika Isa
dilahirkan,   syetan-syetan  datang  kepada  iblis   dan  berkata,
`Kepala-kepala berhala telah terbalik! ' Iblis lalu berkata, `Ada

peristiwa  besar  telah  terjadi!'   Iblis  pun  berkata,   `Masing-
masing menempati tempatnya!' Iblis lalu terbang sampai kedua
ujung  bumi,  namun  tidak  mendapatkan  apa-apa.  Kemudian
iblis mendatangi lautan, nanun tetap tidak mendapatkan apa-
apa. Iblis pun kembali terbang, dan akhimya dia mendapatkan
Isa yang telah dilchirkan di tempat makanan keledai, dan para
malaikat   sedang   mengelilinginya.    Akhimya   dia   kembali
kepada syetan dan berkata, 'Sesungguhnya seorang nabi telah
dilahirkan tadi malam, tidak ada seorang wanita mengandung
atau  melahirkan  kecuali  aku  di  hadaparmya,  kecuali  wanita
ini!' Akhimya mereka merasa putus asa, jangan-jangan berhala
tidak akan disembch lagi setelah malan ini, narpun demikian
datangilch anck Adam dari sisi ketergesaan' . "

6897.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari  Qatadah, tentang fiman Allah SWT,   ~jfj

368    As.Suyuthi da|am Ad-Di¢rr j4/ A/a#tscJr (2/19).
369    Dia ada|ah AI Mundzir bin Nu'man AI Afthas AI Yamani. Ia meriwayatkan dari

Wahb,  lalu yang meriwayatkan darinya adalah Mu'tamir bin Sulaiman, Hisyam
bin Yusuf, dan AbdulTazzaq.
Yahya  bin  Main  berkata,   "AI  Mundzir  bin  Nu'man  AI  Afthas  orang  yang
tsiqah."  AI Jarh wa Ta'dil (812A2:).
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st;)jS±±\K6e,C&£,±>6±+>\a±±£}"4kumohonperlind.unga:
un;ukldya       serta       anak-anak       keturunannya       kepada

®emeliharaan) Enghau daripada syetan yang terkutuk. "

Dia pun menuturkan kepada kani bahwa Nabi  SAW pemch
1   bersabda,

a,

•4:{3 ij.^;; #:i or¥ ®y; ±  j L\£::Lji rfe i;i gi; jr

jji-  p'J  +,ale,  i=i=J,  a.=~:\:,fj  `.+\=-  a=;i  1£;  :,:i
•,,

•'rf ap;
"Setiap anak Adam pernch ditusuk ayetan di sisinya,  kecuali

lsa  bin  Maryam  dan  ibunya,   (karena)  dibeutanghan  kyab
antara   kedranya   dengan   syetan,    sehingga   tusukan   itu
mengerwi  kyab  dan  tidak  tembus  kepada  kedunnya  sana
sekali."

Dia pun menuturkan bchwa keduanya tidak pemch melakukan
dosa seperti yang dilakukan oleh manusia lainnya.

Dia juga menuturkan bahwa Isa pemah berjalan di atas lautan,
sebagaiman dia berialan di atas daratan, lantaran karunia yang
diberikan     oleh     Allah     SWT,     berupa     keyckinan     dan
keikhlasan.370

6898.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abdullah bin Abi  Ja'far
menceritakan  kepada  kani   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentang frman Allah SWT,  S;Elf 6,i, \S;3;i a.i 6ii£ ~jfj
2±S^  "ALku mohon  perlindungan  untu_knra  se.rta_ an.ak-anak

keirurunannya kepada (pemeliharaan) Engkou daripada syetan

37°   |bnu  Abi  Hatin  dalarn  tafsimya  (2/639)  dan  As-Suyuthi  dalan  ,4d-D"rr A/

Mantsur(2ll9r).
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);a#g ferhaw4 ' ia berkata9 "Nabi SAW bersabda,  `Sefz.crp ¢#crt
Adam pernah ditusuk syetan di si§inya, kecuali lsa dan ibunya,
dan   mereka   tidck  pernch  terkena   dosa   seperti   manusia
lainnya'."

Dia berkata,  "Isa memuji AIlch SWT dengan berkata,  'AIlch
telal  melindungiku  dan  Ibuku  dari  syetan  yang  terkutuk,
sehinggatidakadajalanbaginyakepadakami'."37]

6899.   Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:
Syu'aib  bin  Laits  menceritakan keprda kapi  dari  Ja'far  bin
Rabi'ah,   dari   Abdurahman  bin  Hurmuz2 +ia  ,berkata:   Abu
Hurairah berkata: Rasuli]!]gh` SAw bersabdr                        „

i;, =+ i! `# :i?= * ± i ;,i:iJ, :;i:; isT gi; Jr
-rfu'`

-,                          ,       r. i ri .ri; ,+3 r;
'!Setiap  curak Adam  pernah  ditusuk  sisinya  oleh  syet.an ` kala

dilahirhan  oleh  ibunya,  kecuali  lsa  bin  Maryam.  rietiha  ia
berusahamenusuknya(Isa),diahanyabisamenusukhijab.'b]2

6900.   Ar-Rabi'   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syu'aib
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Laits  mengabarkan

7   kepada kami  dari  Ja'far bin Rabi'ah,  dari  Abdurrahman  bin

Hurmur,  ia berkata:  Abu Hurairah berkata,  "Tahukah  kanu
penyebab  dari  menangisnya  bayi  ketika  dilahirkan  ibunya?
Sesungguhnya    tangisan    tersebut    berasal    dari    (tusukan
syetan)."373

37'   |bnu  Abi  Hatim  dalan  tafsimya  (2/639)  dan  As-Suythi  dalam  ,4d-Di„ A/
Mantsur(2l\9r).

3n   Al Hind  dalam  Kanz  AI  Ummal  (32343). Lthat AI  Bidayah wa  An-Nihayah

(2.15n).373    A/ Bafr j4/ Mwhj/ti oleh Ibnu Hayyan (3/120).
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6901.   Ahmad   bin   AI   Farh   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:
Baqiyah bin AI Walid menceritakan kepada kami, ia berkata:
Az-Zubaidi menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abi
Salanah,    dari    Abu    Hurairah,    bahwa   Rasulullah    SAW
bersabda,

$3gu\ ji;  cij'i; :+  ;\fai, £ijj .yi ,.+'z i;i +;
-,

+®
dJfo

"Tidaklah   seorang  anak  Adam   dilahirkan   kecuali   syetan

menyentuhnya, sehingga ia berteriak. 'B]4
eec

#;t£4€j3(j%€==66rq:;ir59=!#>c€;\ae
jia'6triqu'6i'f#.36L6±6fej;;fee.{€f5\<S:

?".:i ?t£,ji,,.-t=Jc;i?i,fiii!:fit,ng±
"Mdha T«harmya meneriirnanya (sebagdi ndzar) dengm

peireriT]raan yang bdik, dan mendidjknyct dengm Pendidihan
yang balk dan AI)ch menjadihan Zahariya pemeziharanyci.

Setiap Zahartya .ntiasu,k untwk menem;ui Manyam di mihaab,
id drpati rmfcanan di sisinya. Zdrriya berhato, 'Hdi

ridaryan drri mane harm memperoleh (rmkanan) inj.7'
--  Maryam menjouab, 'Malcanan ifu drri sist Alth'.
Sesrmgg«hnya Azhah memberi 7iezeki kepadr sic[pa yang

dikehendaki-Nya tonpa hisab."

374    Diriwayatkan pula oleh AI  Bukhari dalam hadits-hadits  AI Anbiya`  (3431) dan

Muslim dalam ,4/ Fadtia `i./ (146).



(Qs. Aafi 'Imraan [3]: 37)

T]ftyAth--

Abu  Ja'far  berkata:   Maksudnya,  Allah   SWT  menerima
Maryan  dari  ibunya  (yakni  Hannah)  sebagai  pengkhidmat  tempat
perihadahan  urrfuk  beribadah  kepada-Nya  dengan  penerimaan  yang
baik.

Lafazh ]:p±ll adalah maffoc7ar dari kata (|j), yang diungkapkan
dalani bentuk yang berbeda dengan kata kerianya. Seandainya sesuai,
maka  ungkapannya  adalah  \::+  S^±;€  qjTj  `€i±:i.  Demikianlah,  orang
Arab sering melakukan hal itu, yakni mengungkapkan 7»asfrc/ar yang
sesuai asalnya dengan kata kerja, kendati lafazhnya berbeda, misalnya
dengan adanya huruf tambahan. Contoh ungkapannya adalah  3Of ij£:

;f:,":£:###fa:`##jpr:ee:e:„:;;lap,:i;r=Es¥„f
baz.4 " Allah tidck mengatakan \i> U€6'!.

Diriwayatkan dari Abu Amr bin Alap  ia berkata,  "Kami tidck

pemah mendengar orarig Arab berkata 3J§ dengan, hunf ga/yang di-
cJfoczmmaA-kan,  padahal  secara  kaidah  semestinya  demikian,  seperti
kataJ5£fuldan€3qu.I."

Ia berkomentar, "Aku tidck pemah mendengar kata lain yang
menyerupainya."

6902.   (Hal  tersebut)  diriwayatkan  kepadaku  dari  Abu  Ubaid,   ia
berkata: AI Yazidi mengabarkan kepedaku dari Abu Amr.

Makna  lafazh   ce  b`t;` \{:;:ij,   "D¢»  mc»d7.dz.fuy«  de«gr»
pe77d[.CJJ.facz# y¢ng bcrz.4 " adalah, Allah menumbuhkamya dengan diberi
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makan  dan  rezeki  yang  baik,  sehingga  ia  sempuma  dan  menjadi
Wanita dewasa.375

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6903.   AI Qasim menceritakan kepada kani, AI Husain menceritakan

- .  |kbe::?urkar¥::nix:ria.fain F#fj ben:mien:T!an#,epfiEdi¥

;f= "Maka Tuhannya menerimanya (sebagdi nddzar) dengan
pc#erJ."aa#   }i¢#g    baj.*,"    ia    berkata,    "Allah    menerima
permohonan   ibunya   agar   anaknya   berkhidmat   di   tempat
peribadahan.  Bahhan  Allah  SWT  memberikan  balasan  yang
baik kepadanya. `€£33i3 "Dan me»didJ.dya. ''

Dia  berkata,  "Dia  tumbuh  dengan  makanan  yang  langsung
datang dari Allah SWT.M376

Penakwi]an    rirman    A]]ah:     €j3    \{Ir3    @u[»   .4„ch
menjadikan Zokariya sebagai pemeliharanya).

Abu  Ja'far  berkata:  Para  ulama  qira`at  berbeda  pendapat
tentang bacon Gg3.

Mayoritas   ahli   qira`at   dari   Hijaz,   Madinch,   dan   Basrah,
membacanya  \aiir3  (dengan  huruf /8  tanpa  /os};dz.®,  yang
maknanya     adalah,     Zakariya     datang     untuk     menjadi

pemeliharanya, dengan mempertimbangkan firman-Nya dalain
`+     ayat lain,  i±£' 5±€ ;=£;.i i:=aii C#. ;i    "Kefj.fa mere fa

melemparkan    anak-anak    panah    (pena)    mereka    (untuk
mengundi)  siapa  di  antara  mereha  yang  akan  memelihara
A4aryam. " (Qs. Aali 'Imraan [3]: 44).

375   As.Suyuthi dalam ,4d-D"„.4/ Ma»/„r (2/20).
TJ6     Ibid.
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Mayoritas    ulana    kufah    membacanya €f3    \{gr6    yang
"alrmarryal    "Dan    Allah    mekyadikan     Zakariya     sebagai

Pemeliharanya.1877

Abu Ja'far berkata:  Bacaan yang benar -menurut kami-
adalah bacaan  dengan ungkapan  \{g3  (dengan /¢  yang di-/c7s);dz.dy,
ya;ng    mckri:anyaL     "Dan     Allah     mekyadikan     Zakariya     sebagai
peme/7.Ac7rc7#);cz, "   karena   Zakariya   menang   undian   (undian   untck
menentukan  orang  yang  akan  menjadi  pemelihara  Maryam)   atas
kehendak Allah SWT. Artinya, Allah SWT menjadikan Zakariya lebih
utama daripada yang lain.

Telah sampai kepada kami riwayat yang menjelaskan tentang
Zakariya dan para pesaingnya dalam hal mengurus Maryam, manakala
mereka berselisih pendapat tentang sosok yang berhak mengasuhnya.
Mereka     semua    akhimya     mengadakan     undian     dengan     cara
melemparkan anak panah mereka di sungai Urdun.

Sebagian  ulama  berkata,  "Anak  panah  milik  Zakariya  tidak
bergerck,  sementara anak panah yang lain hanyut oleh aliran sungai.
Allah  SWT menjadikan hal  itu sebagai ciri bchwa Zakariyalah yang
berhak mengurus Maryam. "

Sebagian ulama lainnya berkata,  "Anak panah milik Zakariya
mengapung   di   atas   sungai,   sementara   yang   lain   tenggelam   dan
terbawa arus air.  Hal itulah yang menjadi ciri bahwa dia yang paling
berhak mengurus Maryam. "

Abu  Ja'far  berkata:   Pendapat  mana  saja  di   antara  dua
pendapat tersebut yang diambil, maka tidak diragukan lagi semuanya
terjadi atas ketentuan dan keputusan Allah SWT untuk Zakariya. Jika
demikian,   maka   maknanya   adalah,   Allah   SWT   menyatukannya

377   U|ama-u|ama  Kufch  membacanya  (`ifiJ3)  sementara  yang  lain  membacanya

tanpa tasydid. Lihat kitdb At~Taisirfi AI Qira `ah As-Sab I (hall. 73).
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bersama  Zckariya.  Hal  itu atas  keputusan  Allah,  sehingga  dia  lebih
berhak daripada yang lainnya.

Jadi, bacaan yang kani pilih adalch yang benar, yakni bacaan
dengan ungkapan giv.

Alasan  kelompok  lain,  yang  berhujjah  dengan  firman  Allah
i:;WT, 'F} :J&± .;(%ffi  "Siapa di ant;ra mer;ica yan;akan memelihara
Afar);crm, "  dengan  mengatakan  bahwa  ayat  tersebut  membenarkan

pilihan  mereka  atas  kata  \€lfrj  (tanpa /a  yang  di-/crs);dz.dy,  adalah
alasan  yang  menunjukkan  lemahnya  solusi  yang  mereka  dapatkan,
sebab tidak seorang pun yang berakal menolak perkataan  U€% ;% jzr
ural3 dds3 "Si f iulan menjadikan si f ulan yang lain sebagai pemeliirara,
/a/#  c77.a  meme/z.fec7ro#};o. " Demikian pula ungkapan,  :}{;S^3i  iJi}l  d.i

ff  :j&± a;,#  "Sebuah  haum  mele;parka; u;di;n `;erek;;;:  un-tuk
(menentukan)  siapakah yang memelihara Maryam," dr\ yams kct"r
adalah berdasarkan ketentuan Allah SWT.

Abu  Ja'far  berkata:  Ahli  qira`at  berbeda pendapat  tentang
bacaan l./j:

Mayoritas   ahli   qira`at   Madinah  membacanya   dengan  ;#crd

(dipanjangkan).

Mayoritas   ahli   qira'at   Kufch   membacanya   dengan   gasfer

®endek).

Keduanya   adalah   bacaan   yang   dikenal,   bahkan   keduanya
adalah  riwayat  masyhur  yang  digunakan  oleh kauni  muslim.  Secara
makna,  kedua  bacaan  tersebut  sama  dan  bisa  dibaca.  Hanya  saja,
bacaan yang benar -menurut kanii- adalah bacaan yang kata l.+j
dipanjangkan   (mcka  kata  tersebut   dengan  J?crLr¢ab   tanpa   /a#wJ.#),
karena  lafazh  tersebut  termasuk  nama  asing  bagi  kalangan  Arab

(sehingga tidak bisa menerima fcr#wJ.#J, dan karena bacaan yang kami
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pilih sebelurmya adalah \€l:I (dengan /as};dz.®, maka lafazh l.j'j di-
#asfocrb-kan karena adanya kata kerja tersebut sebelumnya.

Masih ada bacaan ketiga untuk lafazh l.Jj yang tidak boleh
digunakan  karena  bertentangan  dengan  lafazh  yang  berlaku -pada
mushaf kaum muslim, yakni g/j dengan membuang mnd dan huruf
);cz di-s"ha#-kan, menyerupai lafazh-lafazh 7tz.sbczf, sehingga di-fc7»w7.»-
kan dan berlaku kepadanya berbagai macam I. 'rcrb.

Abu Ja'far berkata: Jadi, makna ayat tersebut adalah, Allah
SWT menitipkannya kepada Zakariya. Hal ini persis seperti perkataan
seorang penyair,

Le6' f i#O, jfro #
"Ia adalah pengasuh bagi binatang liar yang terpisah dari

kelompoknya."

Maksudnya   adalah  pengasuh   untuk   seekor   binatang   yang
tersesat dari kelompoknya yang menyebar secara liar.

Diriwayatkan pula,
-,

tryrs~ ji#.i jfro, j*
Maksudnya adalah ia yang menyatukan seekor binatang yang

kabur dan lari dari kelompoknya, seperti perkataan seseorang ;=}ij` \£a
"Seehor burung unta lari dengan kencangnya."

Dikatakan kepada seseorang al'fa :)i :}£Z;< C±ll' ®  ''Ke#apa ham#
mengambil setiap bagiannya yang terpisah? "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6904.   AbduITahman     bin     Aswad     Ath-Thafawi      menceritakan
kepadaku,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Rabi'ah  menceritakan
kepada kami dari An-Nadhar bin Arabi, dari Ikrimah, tentang
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fiman Allah SWT, :)£{£  ij.~+#.# *%i 6jit£ ;! ''Ketr.fa rmerefra
melemparkan    anak-anak    panah    (pena)   'mereka    (untuk
mengundi)  siapa  di  antara  mereka  yang  akan  memelihara
Marysm, " ia berkata, "Maknanya adalah, mereka melemparkan

pena,  lalu dibawa aliran  air,  dan hanya pena milik Zckariya
yang     terapung,      sehingga     Zckariyalah     yang     berhak
mengasuhnya.»378

6905.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentang firman Allah SWT,   €j3 \{]3r6 "Da# [4//oA men/.c7d!.haw
Zahariya     sebagai    pemeliharanya,"    ±a    beha;fa,     "AIlah
menyerahkannya   kepada   Zakariya.   Pemimpinnya   berkata,
`Lemparkanlah    pena-pena    kalian!'    Mereka    semua    pun

melemparkan pena mereka ke aliran sungai, akan tetapi aliran
sungai tidak sanggup membawa pena milik Zakariya, sehingga
dia menjadi pemenangnya. M379

6906.   Musa menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Amr menceritakan

:=a;as.§:i9±,;taenbte:kgatfinA:bx:]chmesn;eT,t#>kzL9adr¥;
€:±8Kf\S;SIfg;;I-"MahaTuhannyameneer-iin:n};::(s;b`agai
nadzar)   dengan   penerimaan  yang  baik,   dan  mendidiknya
cJe#gr# pe#dz.cJz.ha# }icl#g  baj.4, "  ia  berkata,  "Pergilah  Ummu
Maryam  dengan  membawa  Maryam,  tatkala  melahirkannya,
menuju mihrab -yang lain berkata, "Pergilch dia ketika sudah
sampai  ke  mihrab"-.   Kebiasaan  mereka  ketika  seseorang
datang  kepada  para  penulis  Taurat  untuk  mengajukan  diri
sebagai  penulis,  adalah  mengadakan  undian,  siapa  di  antara

3.1_8.   Lirfu AI Muharrir AI Wlfiz (2/42S) ch Zad AI Masir (1/379).
379    Lhat A| Muharrir AI Wdyiz (21425) dan Zad AI Masir (I/37Of).
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mereka  yang  berhak  mendapatkannya.  Ketika  itu  Zakariya
merupakan orang yang paling utana di antara mereka, dan ada
di  hadapan  mereka,  sementara  bibi  Maryam  adalah  istrinya.
Kala  orang-orang  membawanya,  mereka  melakukan  undian
untuk  menentukan  orang  yang  berhak  mengurus  Maryam.
Zakariya  berkata,   `Aku  orang  yang  paling  berhak,  karena
saudara ibunya adalah istriku'.  Mereka tentunya tidak  setuju.

(Singkat  cerita),  mereka  melemparkan  pena-pena  yang  biasa
digunalran  untuk  menulis  Taurat,  dan  orang  yang \ menang
berhak mengasuh Maryam.  Akhimya pena Zakariya menjadi

pemenangnya,  pena  tersebut  (tidak  terbawa  aliran  sungai)
seakan-akan ada di atas tanch. Dia pun membawa anak itu.

Itulah  makna  fiman  Allah  SWT,    €f3  \€f2f3   'Da#  4//aft
menjadihan   Zahariya   sebagai   pemeliharanya'.   A:IlalnL  SWT
meletakkan Maryam bersama Zakariya di rumahnya, yakni di
dalan mihrab.M380

6907.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sa'id   menceritakan
k€?:dak,g;„darl4%;dch'mtee:yt%z8hafiranzoA#aswTs'eb¥:

peme/!.foc}rcz#);cr. "  ia  berkata,   "Maknanya  adalah  meletakkan
Maryanbersananya.w381

6908.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kani,     ia     berkata:     Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang fiman Allah SWT, €f3 \{gr6 "Dcr» [4//CZA me#/.edz.haw

3sO    Lthat A| Muharrir AI Wdyiz (2/42S).
38]    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/639).
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Zahariya   sebagai   pemeliharanya,"   La,   beckato,   "Zckarlya,
memenangkan undian dengan penanya. "382

6909.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritckan   kepada   kami,   ia   beckata:   Syibil
menceritakan kepada kani dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sania.

6910.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan  kepada  kani  dari  bapaknya,  dari  Qatadah,  ia
berkata, "Maryam adalah putri pemimpin dan imam mereka. "

Ia berkata,  "Ulana di kalangan mereka saling bersaing untuk
mengurusnya,   maka   akhimya   mereka   mengadakan   undian
dengan anck panah mereka."

Qatadah berkata, "Zakariya adalah suami saudara ibu Maryam.
Beliau mengurus dan mengasuhnya. "383

6911.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari  Ibnu Juraij,  dari AI  Qasim bin Abi Bazzah,  ia
mengabarkan  kepadanya  dari  lkrimah.  Demikian  pula  Abu
Bakar,  dari  Ikrimah,  ia  berkata,   "Dia  lalu  pergi  membawa
Maryam  dalam  kain  menuju  bani  Kahin  bin  Harun,  saudara
Musa bin Imran.  Ketika itu mereka sebagai juru kunci Baitul
Maqdis,   seperti  juru  kunci  Ka'bah.   Dia  kemudian  berkata
kepada mereka, 'Ambillah wanita nadzar ini, karena aku telah
membebaskannya.  Da adalah putriku.  Bukankah wanita yang
sedang haid tidak boleh masuk ke dalam Baitul Maqdis? Aku

382   As-Suyuthi  da|am  j4d-D#rr  A/  A4¢#tsc"  (2/20)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam

tafsinya (2/639).
383    As-Suyuthi  dalani  ,4d-Dwrr  ,4/  Ma#tsar  (2/20)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam

tafsinya (2/639).
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tidak  clan  mengembalikannya  ke   rumahku!'   Mereka  lalu
berkata,  "Ini adalch putri inam kita semua lcala itu Imran
adalah imam dalam  shalat mereka dan pemimpin Kurban di
antara  mereka-"384  Zakariya  lalu  berkata,  `Serahkanlah  dia
kepadaku, karena bibinya adalah istriku'. Mereka membantah,
`Tidak,   karena   ia   adalah   putri   imam   kita!'   Mereka   pun

melakukan  undian  dengan pena yang  biasa  mereka  gunakan
untuk   menulis   Taurat.   Akhimya   Zckariya   memenangkan
undian, dan dialah yang mengurusnya."

6912.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kalni,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari   lbnu  Juraij,   ia  berkata:   Ya'la  bin  Muslin
mengabarkan kepadaku dari  Sa'id bin Jabir,  dari  Ibnu Abbas,
ia berkata, "Zakariya mengambilnya di dalam mihrab_. "385

Allah  SWT  berfirman    €j3  \{f%  ''Da#  4//aft  "e#/.cldz.ha#
Zakariya sebagai pemeliharanya. "

Hajjaj  berkata:  Ibnu  Juraij  berkata,  "Maksud  dari   'cr/  4clfoz.#'
dalam ucapan mereka adalah seorang alim."

6913.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanah
menceritakan kepada kani dari  Ibnu  Ishaq,  dari  Muhanmad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT,   €j3 \{f2§
"Dan  Allah  menjadihan  Zahariya  sebagai  pemeliharanya,"

bahwa Zakariya mengurusnya setelah bapak dan ibunya wafat.
Ia    mengisahkan    keadaannya    yang    yatim,386    kemudian
menuturkan ceritanya dan cerita Zakariya.

384    Da|am  kitab  yang  diteliti  oleh  Syaikh  Ahmad  Syakir,  ungkapannya  adalah
"Pemimpin Kurban di antara kita".

385    As.Suyuthi dalam Ad-D#rr ,4/ MaJnts#r (2/20).
386    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/639).
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6914.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   AI
Hamani   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Syuraik
menceritakan  kepada  kami  dari  Atha,  dari  Sa'id  bin  Jubair,
tentang fiman AIlah SWT,  €j3 \{jg6 "Dcr» .4//aA men/.nd7.ha»
Zahariya   sebagai  pemeliharanya, "   iai  becka;fa,   "Malmz\nya
adalah, Maryam bersananya. M387

6915.   Ali  bin   Sahl  menceritakan  kepadaku,   Hajjaj   menceritakan
kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ya'la bin Muslim, dari Sa'id
bin Jubair, tentang firman Allah SWT,   €j3 \{% "Da» [4//CZA
mertyadikan   Zahariya   sebagai   pemelihararrya,"   La  bck;ata,
"Zakariya menempatkannya di mihrabnya. '' 388

6916.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami dari Ibad, dari AI
Hfan,b,:jnt¥j;[Tfa£[[f„frsa¥„;,a9=e„e¢,#>„y¥f;,sg:,

nadzar)   dengan  penerimaan  yang  baik,   dan  mendidiknya
dengan  pendidihan  yang  baik,"  ±a  beckata.,  "KaL:urn  itu  p\in
melakukan  undian,  dan  Zakariya  memenangkan  undian  itu,

(Sehingga) beliaulah yang berhak mengurusnya. "389

Ada  yang  berkata,   "Zakariya  mengasuh  Maryani  langsung
setelah dilahirkan oleh Hannah, tanpa undian, karena sang ibu
wafat setelah melahirkan, padahal dia masing bayi. "

Sementara itu,  bibinya adalah istri Zakariya,  yakni  AI  Isyba'
binti Faqudz. Ada juga yang mengatakan bahwa nana Ummu
Yahya adalah Isyba' .

387   As-Suyuthi  da|am  Ad-D!irr j4/  Ma„tswr  (2/185).  Ia  menyebutkan  sumbemya

dari Abd bin Humaid.
388   As.Suyuthi dalam Ad-Zha„ j4/ M4ntsur (2#0).
389    |bnu 7auzi dalam zndj4/ MasJ.r (I/379).
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6917.   AI  Qasim menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  hami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berirata:  Wahb  bin  Sulaiman
mengabarkan  kepadaku  dari  Syu'aib  AI  Jab'ai,  ia  berkata,
"Sesungguhnya nama ibunya Yahya adalah Asyba'."           T

Beliau   lalu   menyerahkan   Maryam   kepada   bibinya   (yakni
Ummu   Yahya),   sehingga   Maryam   bersama   mereka   dan
kembali  kepada  mereka.   Setelah  Maryam  dewasa,  mereka
memasukkannya ke  tempat  peribadahan,  sesual  nadzar  sang
ibu

Mereka bekata,  "Adanya undian dengan pena terjadi setelah
sekian  lama  walchi  berlalu,  sesudah  penderitaan  yang  sangat
hebat  menimpa  mereka,   sehingga  Zakariya  tidak   sanggup
menanggung    beban    biayanya.    Akhinya    mereka    saling
membantu  dalam  pembiayaannya,  akan  tetapi  tidak  dengan
rasa senang dari  mereka, juga bukan karena saling berlomba
dalan menanggung bebannya. "

Kisahnya akan kami tuturkan nanti.

6918.   Kisah tersebut diceritakan kepada kami oleh Ibnu Humaid, ia
berkata:   Salamah   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku.

iees=i„#SirF£3ter#6L#„Z#:yskei°c:#i;ynyan¢¥,
(dengan /tz tanpa rfu}rdl!.® jika penafeiran itu memang shafoz.fo.
Hanya   saja,    berbagai   riwayat   secara   tegas    mendukung

penafsiran yang pertana, yakni undian tersebut teri adi sebelum
Zakariya   mengasuhnya,   den   beliau   mengasuhnya   setelch
undiannya  menang.  Jadi,  bacaan  dengan /z7  yang  di-/trydJ.d
adalah bacaan yang benar menurut kami.
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Penakwi]anfirmanA]]ah:6iej;3€!;=j.t€j:ur\<±;j£:\=j}
Sir, (Setiap Zakarlya masuk untuk nenewi -M;ry-i;= d;-nd:rob, ia
dapati makanan di sisinya).

Abu  Ja'far  berkata:  Makna  ayat  tersebut  adalah,  setelah
Zakariya  menempatkan  Maryam  di  dalam  mihrab,  dan  setiap  kali
Zakariya    hendak   menemui    Maryan,    dia   mendapatkan   rezeki

(makanan) di sisi Maryam yang berasal dari Allah SWT.

Ada yang berkata, "Makna ayat tersebut adalah, makanan yang
didapatkan oleh Zakariya di sisi Maryani adalah buah-buahan musim
dingin,  padahal   saat  itu  sedang  musim  panas.  Juga  buah-buahan
musim panas, padahal saat itu sedang musim dingin."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6919.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:  AI Hasan
bin  Athiyah  menceritakan  kepada  kani  dari   Syuraik,  dari
Atha,  dari  Sq:id  bin  Jubair,  dari  Ibnu Abbas,  tentang  firman
ALIlah SWT,  6ir,G==e '5€±9 "Ia dapati  makanan di sisinya," ia
berkata,  "Ia  mendapatkan  anggur  dalam  keranjang,  padahal

(Saat itu) bukan musim (anggur). "390

6920.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Hakkam
menceritakan  kepada  kami  dari  Amr,  dari  Atha,  dari  Sa'id,

%£t¥,gefi;zTpan£#.ys„w::j*±e„£:,€:Teffu;t#ryf±¥
mihrab, ia dapati mahanan di sisinya," 1a, belkatai, "Ma.ksndnya,
adalah anggur, padchal (saat itu) bukan musim (anggur). "39]

390   As-Suyuthi  dalam  4d-Oiirr  A/  "antswr  (2/20)  dan  lbnu  Athiyah  dalam  A/

Mwharrir AI Wdyiz (11426).
39`    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/640), AI Qurthubi dalam A/ Jam`J.' /J. -4Atam

A/gwr`a#(4„1),danlbnuJauzidalamZad,4/"asJ.r(I/380).
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6921.   Ya'qub    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:     Husyaim
menceritakan kepada kami, ia beckata: Mughirah mengabarkan

%efo:ad£±ani,,:an;„¥:#£:'¢:n„#;rms:I.„#£:WbT:rk=j
"Maksudnya adalah buah-buahan bukan pada musimnya. "392

6922.   Ya'qub    menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Husyaim
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Ishaq  AI  Kufi
mengabarkan  kepada  kami  dari   Adh-Dhahhak,   ia  berkata,
"Sesungguhnya Zakariya mendapatkan di sisinya buah-buahan

musim  panas  pada  musim  dingin,  dan  buch-buahan  musim

ill:£nsp#Ta,Eb,£S[te¥j=an£;.',',,¥#pfa:,et;kaa;a„am„e£:::;::ryan„:]d¥an
6923.   Waqi'   menceritakan   kepada   kani,    ia   berkata:    Bapakku

mnceritakan kepada kami dari Salamah bin Nubaith, dari Adh-
Dhahhak, dengan riwayat yang sama.

6924.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan
kepada   kami   dari   sebagian   gurunya,   dari   Adh-Dhahhak,
dengan riwayat yang sama.

6925.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan
kepada kanii,  ia berkata:  Juwaibir mengabarkan kepada kami
dari Adh-Dhahhak, dengan riwayat yang sama.

6926.   Ya'qub   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Husyaim
menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Orang    yang
mendengarkan dari AI Hckam bin Utaibah telah mengabarkan

392    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/640), AI Qurthubi dalam A/ /czmz.' /J. 4Aham

393£i#t"h{4d/a7,ikdA¥.EurJAa,urjad„a,'sa„T(Z2%o1:"as'.r(I/380).
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kepada   kami   bahwa   dia   meriwayatkan   dari   Mujahid,   ia
berkata,     "Zakariya    mendapatkan     anggur     bukan     pada
musirmya.«394

6927.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

£TMUT=#¥=gkei:#iT#t,g:¥uj=¥,F;
chapcrfj.  mcrfaancr#  cJz.  s!.si.7ng; "  ia  berkata,  "Maksudnya  adalah

anggur yang didapati oleh Zakariya di  sisi Maryam, padahal
saat itu bukan musim (anggur)."

6928.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzalfah   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang serupa.

6929.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  An-Nadhar bin Arabi

F#c,eEj¥b¥=e±a;d?,I:¥;#;##eJ:STnyg"#a=r#
"Buah-buahan musim panas ada pada musim dingin, dan buah-

buahan musim dingin ada pada musim panas. "395

6930.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

%efo:aL¥=¥;¥ia{#£¥,gc#pan2ha#,?"S¥,":"`„#
menemui Maryam di n;ihrab, ia dapati makanan di sisinya," .La
berkata,   "Diriwayatkan   kepada  kami   bahwa   sesungguhnya

394   As.Suyuthi dalam ,4d-D2frr ,4/ "a#ts#r (2/20).
39S    A| Muharrir AI wdyiz (lM26`.
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Maryam  diberikan  buch`-buahan  musim  dingin  pads  musim

panas,danbuah-buahanmusimpanaspadamusimdingin."396

6931.   AI  Hasan  bin  Ychya  menceritckan  kepada  kani,  ia berkata:
Abdurazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah
SWT,  6i 6ie j€j3 "Jo dcrpr/I. mcrha#o# dz. sz.s!.#};o, " ia berkata,
"Diamendapatkanbuah-buahanbukanpadamusimnya.''397

6932.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan  kepada  kami  dari  bapaknya,  dari  Ar-Rabi',  ia
berkata,  "Zakariya  membuat  tujuh  pintu  di  hadapannya  dan
beliau   memasukinya,   temyata   padanya   ada   buah-buahan
musim  dingin,  padahal  kala  itu  musim  panas.   Juga  buah-
buahanmusimpanas,padahalkalaitumusimdingin."398

6933.   Musa  bin  Abdirralman  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Amr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Asbath
menceritakan    kepada    kani    dari    As-Suddi,    ia    berkata,
"Zakariya menempatkannya bersamanya di mihrab, dan setiap

kali  dia masuk pada musim  dingin,  ia mendapatkan padanya
buah-buahan  musim  panas.  Sedangkan  jika  ia  masuk  pada
musim  panas,  ia  mendapatkan  padanya  buah-buahan  musim
dingin.w399

6934.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  AI   Husain,   dia  berkata:   Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata:  Ubaid menceritckan kepada
kami,   ia   berkata:   Aku   mendengar   Adh-Dhahhak   berkata,

396    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/640)  dan  Abdurrazzaq  dalam  tafsimya

(I/39,).397    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/640)  dan  Abdurrazzaq  dalam  tafsimya

(1/391).398    A| Muharrir AI Wofiz (\1426).
399    |bnu Abi Hatim dalam tatsimya (2/639).
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tentangfimanAllchSWT,t`±6jpj;3''/adap¢/z.mahaJ7cJ»
dz.  sisz.nyc7, "  ia  berkata,   "Beliau  mendapatkan  buah-buahan
musim panas pada musim dingin."400

6935.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari   Ibnu  Juraij,   ia  berkata:   Ya'la  bin  Muslim
mengabarkan  kepada  kami  dari  Sa'id  bin  Jubair,  dari  Ibnu

%,±b=±e=T,fs:,Tpanfa£];Thasryy:,m€s#[e€j€u~:#a#¢:m¥
mihrab,   ia   dapati   mahanan   di   sisinya,"   ±a,  bedsatzL,  "D.iaL
mendapatkan   di   sisinya   buah-buahan   surga,   buch-buchan
musim  panas  pada  musim  dingin,  dan  buah-buahan  musim
dingin pada musim panas."4°]

6936.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritakan   kepada   kami,   dari   Ibnu   Ishaq,   ia   berkata:
sebagian    ulama    menceritakan    kepadaku,    `Sesungguhnya
Zakariya   mendapatkan   buah-buahan   musim   dingin   pada
musim panas  di  sisinya,  dan buah-buahan musim panas pada
musim dingin. .402

6937.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami dari Ibad, dari AI
Hasan,  ia berkata,  "Zakariya mendatangi  Maryam di  mihrab,
dan  dia  mendapatkan  rezeki  dari  langit  di  sana,  dari  Allah
langsung, yang tidak dimiliki oleh orang lain. "

Mereka  berkata,   "Seandainya  Zakariya  tahu   bahwa  rezeki
tersebut darinya, dia pasti tidak akan menanyakannya. ''4°3

4°°   |bnu ]auzi dalam zad.4/ "asJ.r (I/380).
4°'    As-Suyuthi dalam.4d-D#rr A/ Ma#tswr (2#0).
402    A| Mawardi dalam A#-IV#ka/ wa .4/  `Uyw# (I/388).
403    A| Mawardi dalam AH-jvwfaf wa i4/ Up/un (I/388).
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Ada yang  berkata,  "Makna  ayat  tersebut  adalah,  setiap  kali
Zckariya mendatanginya, dia mendapatkan kelebihan rezeki dari yang
dia berikan pada hari itu."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6938.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Muhammad bin Ishaq
menceritakan kepadaku, ia berkata, "Dia mengasuhnya setelch
sang  ibu wafat,  lalu memberikannya kepada sang bibi  (yakni
Ummu     Yahya).     Setelah     mencapai     usia     baligh,     dia
memasukkannya ke tempat peribadahan lantaran nadzar sang
ibu. Akhimya dia pun tumbuh berkembang. "

Dia berkata,  "Kemudian  nasa paceklik menimpa bani  Israil,
maka  datanglah  masa  saat  Zakariya  merasa  tidak  sanggup
menanggung biaya hidupnya. Akhimya dia keluar menuju bani
Israil  dan  berkata,   `Wahai  bani  Israil!   Aku  sungguh  tidak
sanggup  lagi  menanggung  biaya hidup  putri  Imran!'  Mereka
lalu  berkata,  `Kami  pun  sedang  merasakan  paceklik  (hidup
dalam keadaan  susah),  seperti  yang kamu rasakan!'  Akhimya
mereka  saling  melempar  tanggung jawab,  maka  diadakanlah
undian,  dan  undian  itu  keluar  kepada  seorang  tukang  kayu
bemanaJuraij."

Perawi berkata, "Maryam pun tahu kepedihan hidup dari wajah
orang    itu,    sehingga   ia   berkata,    `Wahai    Juraij,    berbaik
sangkalah      kepada      Allah!      Sesungguhnya      Dia      akan
melimpahkan   rezeki   kepada   kita!'    Singkat   cerita,   Juraiz
dilimpahkan rezeki karena keberadaan Maryan. Setiap hari dia
membawakan  kebutuhannya  dari  hasil  usahanya,  Allah  pun
menjadikannya melimpah. Ketika Zakariya masuk dan melihat
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kelebihan  rezeki  di  sisi  Maryan  tidck  sesuni  dengan  yang
dibawakan oleh Juraiz, Zckariya bertanya, `Dari mama engkau
dapatkan semun iri?' Maryan menjawab, ` Semuanya dari sisi
Allah.  Sesungguhnya  Allah  SWT  memberikan  rezeki  sesuai
kehendak-Nya tanpa batas'. w 404

Abu  Ja'far  berkata:  Kata  "mi.¢rab"  artinya  bagian  depan
majelis   dan   tempat   shalat.   Mihrab   adalch   tempat  paling   mulia.
Demikian pula ada di dalam masjid. Hal itu seperti yang diungkapkan
oleh Adi bin Zaid,405

;i;`^: :}j giv;1l i ya:;lrs~   #   ;i +.,I;{i ± £i|i ;:\;
"Bagaikan boneha gading di dalam mihrab, atau bagaikan telur unta

yang berada di dalam taman dengan bunganya yang bercahaya."

Kata  (:T+3jd°`)  adalah  bentuk jamak  dari  kata  (L;;;),  dan
terkadang dij amalckan dengan kata (+jGi;).

9t£:=:;~gfa:£f:a:f:ail;Z:;a,=;a±b€*:,f:..i,#;¢T#,au3;fm3*;i,:
mana  kamu  memperoleh   (makanan)   ini?"   Maryam  menjawab:
" Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki

kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab).

Abu  Ja'far  berkata:  Maksudnya  adalah,  Zakariya  berkata,
"Wahai  Maryam,  dari  mana  engkau  dapatkan  semua  rezeki  ini?"

Maryam menjawab,  "Dari  sisi Allah."  Maksudnya, Allah  SWT yang
telah memberikan semua ini.

404    |bnu Athiyah dalain A/ MWAarri.r .4/ Jya/.J-z (I/426).
405   Adi  bin  Zaid  adalah  seorang  penyair  dari  beberapa  penyair jahiliyyah  yang

beragama Nasrani.  Demikian  pula  bapak  dan  ibunya.  Dia  wafat  tahun  35  H,
kira-kira 590 M. Lihat .4/ .4gAa»7. (2/89).
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Zakariya mengatakan seperti itu karena dia mengunci  semua

pintu yang tujuh, lalu dia keluar dan masuk melaluinya, dan temyata
beliau mendapatkan di sisi Maryam buah-buahan musim dingin pada
musim panas, dan buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dia
merasa aneh, maka dia bertanya, "Dari nana engkau dapathan semua
ini?" Maryam menjawab, "Dari sisi Allah."

6939.   AI Mutsanna menceritakan hal itu kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi'.

6940.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan -kepada   kani   dari   Ibnu   Ishaq,   ia   berkata,
"Sebagian ulama menceritakan kepadaku, lalu dia menuturkan

riwayat yang serupa. "

6941.   Muhanimad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan

ie]iid¥#,1+i,=pg%:¥i;Iba,A:fib,;±.t:,?H:.gM:;a:
dart   mana   hamu   memperoleh   (mahanan)    ini?'    Maryam
menjawab,    'Mahanan   itu   dart    sisi    Allah',"    .Ta,   berkzrto,
"Zakariya mendapatkan buah-buahan segar di sisinya, padchal

buch-buahan  tersebut  tidak  didapatkan  pada  seorang  pun,
mcka Zakariya bertanya, 'Wahai Maryan, dari nana engkau
dapatkansemunini?..M406

Penatwilan  firman  Allah:  ?\£ ,t&)> '.~t5J i; ii{ ';i i!
(Sesungguhnya    Allah    inembeTi    rezekl    kepada    siapa    yang
dikehendaki-Nya tanpa hisab).

406    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/640).
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Ayat tersebut merupakan kabar dari  Allah  SWT,  bahwa Dia
memberikan  rezeki  kepada  siapa saja  yang  dikehendaki-Nya,  tanpa
bisa  diperkirakan  dan  dihitung.  Sesungguhnya  apa  yang  ada  di  sisi
Allah tidak akan pemah berkurang atau bertanbch dengan pemberian
seseorang kepada-Nya. Apa yang ada dalam kerajaan-Nya tidak akan

pemah   bisa   dihitung,    dan   yang   akan   dihitung   serta   dimintai
pertanggungjawaban adalah makhluk yang diberi oleh-Nya.

®®®

d€L±€=i£'€2+.d'jc¢J,j£;jj6':'f;t€±;6:ch,C:

© 9-GStg
``Pi sanalah Za:ha:riya mendoa kepada Tu:hamnya seraya

ben:ka_to, `Ya :Ithanku, bertlch cku dart sisi Engfuou seorcmg
anck yang balk. Sesunggthrtya Erd¢au Maha Pendengar

doa`."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 38)
Abu  Ja'far berkata:  Makna firman Allah  SWT,   6: €\l,C:

*£9€j=N-iri-s-:n;I-;;`£;ir;;#;;;:Oukpna\£:\rfu#n'ny:,:,=i=ch
ketika Zakariya melihat rezeki yang didapatkan oleh Maryam, ketika
Zakariya  melihat  keutanaan  yang  diberikan  Allah  SWT  tanpa  ada
sebab dari manusia seorang pun, dan ketika Zakariya melihat dengan
mata kepala sendiri buah-buahan yang segar padahal saat itu tidak bisa
didapatkan di muka bumi.  Segalanya terjadi di luar kebiasaan, maka
dia  berharap  sesuatu  yang  luar  biasa  itu  terjadi  pula  pada  dirinya,

yakni  kendati  istrinya  dalam  keadaan  mandul,  dia  berharap  Allah
memberikannya seorang anak shalih. Hal itu karena keluarga Zakariya
telah punah semuanya saat itu.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6942.   Musa menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Amr  menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kani
dari  As-Suddi,  ia  berkata,  "Kala  Zakariya  melihat  keadaan
Maryam  yang  demikian  -yakni  ada  buah-buahah  musim

panas pada musim dingin dan buah-buahan musim dingin pada
musim panas- aka dia berkata,  'Sesungguhnya  Tuhan  yang
telah memberikannya bukan pada musimnya. Dia Maha Kuasa
untuk memberikan ketunman yang baik kepadaku.'4°7 Kala itu
dia  sangat  menginginkan  seorang  anak,  maka dia  shalat  dan
berdoa   kepada   Allah   dalam   keadaan   sembunyi.   Dia   lalu

Tuhanha,  sesungguhnya  tulangha  telah  lemah  dan  kepalaha
telah  ditumbuhi  uban,  dan  aha  belum pernah kecewa  dalam
berdoa kepada Enghau, ya Tuhanku.  Dan sesungguhnya aha
khowatir  terhadap  mowaliha  sepeninggalku,   sedang  istriku
adalah seorang yang mandrl, maha anugerahilah aku dart sisi
Enghau seorang putra, yang akan mewarisi aha dan mewarisi
sebagian  keluarga  Ya'qub;  dan jadihanlah  ia,  ya  Tuhanha,
s'eorcrng );crag dz.J.J.d7!az. '. " (Qs. Maryam [ 19] : 4-6).

Demikian

g~6ifg
pulaucaparmya,d€\>k€=j'i;2+>a;'jccJ,tJ£;;j6'
"Ya Tuhanku, berilah aku dart sisi  Engkou seorang

anak yang baik. Sesungguhnya Enghau Maha Pendengar doa. "

Juga perkataannya, Cp;.2S.i j§1 iij 15J= cJ2 if i ;;   "DCJ#
(ingatlah kisah)  Zakariya,  tathala ia menyeru Tuhannya,  'Ya
Tuhanha janganlah  Engkou  membiarkan  aku  hidup  seorang

4°7As.suyuthida|amj4d-Dwirri/Ma#tsur(2/21).
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diri   dan   Engkoulah   warts   yang   paling   baik'."   (Qs.   A;i
Anbiyaa`  [21]: 89).

6943.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata: _AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari   Ibnu  Juraij,   ia  berkata:   Ya'la  bin  Muslim
mengabarkan  kepada  kami  dari  Sa'id  bin  Jubair,  dari  Ibnu
Abbas, bahwa ketika Zakariya melihat hal itu -yakni buah-
buahan musim panas yang ada pada musim dingin, dan buah-
buahan musim dingin yang  ada pada musim panas- di  sisi
Maryam, dia berkata, "Sesungguhnya yang mendatangkan hal
ini   semua   kepada   Maryam   bukan   pada   musimnya   pasti
sanggup memberikan anak kepadaku. "

Allah SWT berfiman,  ,'f; €j=j 6:   "Dz. fo»a/ch Zaharz.);a
mendoa kepada Tuhannya seraya berhata." Ta berkata, "Saat
itulch dia berdoa.M408

6944.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari Abi Bakar, dari  Ikrimah,  ia berkata,  "Zakariya
lalu masuk ke mihrab dan menutup semua pintu.  Di sana dia
bermunajatkepadaAllah,\£f£J;iJij:ifij+,ap.t6fjjtc;±j
'Ya   Tuhanha,    sesungguhaya   tulanglou   telah   lemah    dan

kepalaku  telah  ditumbuhi  uban...'.  INmgga ayah,   ;;>':&£51i

© €;i   'Dan  jadikanlah  ia,  ya  Tuhanha,  seorang  yang
CJJ.rid7!aJ.... '. " (Qs. Maryam [19] : 2-6).

£[f[%sLg=jg,an£,{¥#:L3mj£,.:rt;~6mfo:j#.r{w,::a;r¥,
memanggil  Zakariya,  sedang  ia  tengah  berdiri  melakukan
shalat      di      mihrab      (katanya),      'Sesungguhnya      Allah

4°8 A/ A/I/Aarri.r .4/ Wra/.i.z ( I /426) dan As-Suyuthi dalam i4d-D#rr 4/ Ma#ts#r (2/20).
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menggembirahan hamu dengan kelahiran  (seorang putramu)
Yakya,   yang   membenarhan   kalimat   (yang   datanal   dari
AJJafr... '. " (Qs. Aali 'Imraan [3]: 39).409

6945.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kanii, ia berkata:  Salamch
menceritakan   kepada   kani   dari   Ibnu   Ishaq,   ia   berkata:
Sebagian   ulama   menceritakan   kepadaku,   mereka   berkata,
"Zakariya  saat  itu  memohon  kepada  Allah  (agar  diberikan

:anck£'stknTn;naaia=£ddu¥g{:mb:¥?t¥,ap£>%{ch2,£i;S:~d¥t;;
5,£3ffi) '{f'    3f i;^g 'Ya Tuhanha,  beril:h  aiu  dari  sisi-Enriu

seorang   anak   yang   baik.    Sesungguhnya    Engkou    Maha
Pe7tdc»gar doa'.  Dia lalu mengadu kepada Allah,  6i3 j|+i
liS  ;:S{  i:£j`S  a,   iliil   `ya   rwfecr;7Aw,   scszj#882;fo#);a
tulangha telah lemah  dan kepalaha  telah  ditumbuhi  uban .... '
hingga perkataannya,  \€+; j2;';[£itj  `Dcr# /.crdz.ha#/aft z.a, ya
Tuhanku, seorang yang diridhai... I. AIthinya Sb±5€S=ffi'£'>l£

±r{Sji b, Sf2 '#Ji 'Kemudian malaihat  (Jibril)  memanggil
Zakariya,   sedang   ia   tengah   berdiri   melakuhan   shalat   di
mihrab...i.N4io

Berkaitan dengan doa Zakariya,  £=± 'ii3'. a;'ul€ c¢ I, j< i;,
maka yang dimaksud dengan  "dzwrrj.)a/c}#' adalah keturunan. Adapun
"/focr)ryj.bcrfe " adalah yang penuh dengan keberkahan.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah :

6946.   Musa menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr  menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kami
dari  As-Suddi, tentang  firman Allah  SWT,   cc J, ;< ;; 36'
a-f=S '-€;}i> €);!fi "Dia berkata,  'Ya Tuhanku, b-eriiah alri dart

409   A| Baghawi dalam Ma 'a/I.in j4f-raneJ./ (1/297).
4`°    AI Mawardi dalam .4#-JVwAa/ wa .4/ `Uy!i# (1/389).
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sisi  Enghau  seorang  anak yang baik.  Sesungguhnya  Enghau
A4:arfecr  Pe#de7cgrr  cJoa', " ia berkomentar,  "Maksudnya  adalah
anakyangpenuhdengankeberkahan.''4'[

Maknalafazha;'Lbfccadalahdarisisi-Mu.

Lafazh ai~jjJ` adalah bentuk janak, tetapi terkadang bermakna
tunggal,   dan   di   dalam   ayat  ini  berbentuk  tunggal,   sebagaimana
difirmankan Allah SWT ketika menceritckan doa Zakariya,  cr, J,[L€S
qJ6±J:1  `` Maka anugerahilch aha dart sisi Enghau seorang putra."
(Qs. Maryam [19]: 5)

Dia  tidak  berkata  ;QJi  @entuk janak  dari  kata  wo/z.),  yang
menunjukkan  bahwa  dia  m'eminta  seorang  keturunan.   Lafazh  i::i
berbentuk  mw `o#w/s  dikarenckan  lafazh  i.#J®jJl  berbentuk  mz/ `c##crts,
seperti diungkapkan oleh seorang penyair,

'jirii '4\; t:;i+i 'cji3    #    c+i L!'ul'3 i:+i '4jjl

"Bapakmuadalahseorangkhalifahyangdilahirkanolehkhalifah.
"412

lainnya, kamu pun seorang khalif;ah, maha itulah kesempurnaan.

Dia   berkata   a:;L{   a;W'3,   yang   diungkapkan   dalam   bentuk
mw `cr##cr/s,  karena secara lafach kata ajJ+`  adalah mw `cz##czts,  seperti

yang diungkapkan oleh penyair laindya,

\s;oj€i :,i:,a" ';i co\<:   #    a:I;i a; L t5j;i a;
S                                                                     ,7,     ,                 ¢                         ,                 ,

4[t    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/641).
4]2    Bait ini karya AI Farra.  Ia mengungkapkannya di dalam kitabnya yang berjudul

Mo 'a»7. 4/ gwr `a« (1/208)/ Lihat 4/-£z.scz», bahasan lafach (LiJ>).

Penulis      kitab      A/-£i.sa#      berkata,      "Ungkapan      (6+i      L'W'J)      dengan

mempertimbangkan  lafazh  (ii}>)  yang  mwa##ats,  padahal  semestinya  adalah

tri .ulJ)."
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"Janganlah Anda menyepelekan ular gunung, dia datang tidck dirasa,

jika dia menggigit maka giginya tidak akan routok.".4] 3

Kata i:A:aj.I dalam bentuk m% `a»#ats, karena secara lafazh kata
fu°l  adalah  m'zf `a»nats,  kemudian  kembali  secara  makna,  sehingga
ungkapannya  :,af  e  I;i  (dalan  bentuk  m«ckckhar),  karena  secara
makna yang dimaksud adalah ular jantan. Jika kata-kata tersebut tidak
menjadi nana -maksudnya jika kata i;;l`ull, iJ.'jij`, dan a£;A;LJl menjadi

®

nama  seseorang-  maka  kata  kerja  dan  sifatnya  tidak  boleh  di-
mu`annats-ken.

Fiman  Allah  SWT,   g~ffif £€  d€\> "Sex"»ggzfAny¢  E»ghaw
Mafoa Pe#de#grr docr" kata cf lebih sempuma maknanya daripada
kata€L.

Sebagian  ulana _nahwu  Basrah  berkata,  "Maknanya  adalah,
` Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa yang dipanjatkan'. "

®cO

6'i2'L'g±>j#±'fif6i¥t3.tjj=;A+G~6;;';<g:i-t'4:;C3

©a=!!¢iJ;q;?jb`i,==j`,i;+,i,fit63,`i=¢,>
"Kem«dian Mctzcrihat (Jjhiz) memcinggiz Zahariyct, sedang

fa te7igrh berdiri me!aloulcan shalat dj mjhab (kcLtanya),
'Sesunggt4hnya Allah menggembindcan ham« dengrm

4'3    Bait  ini  diungkapkan  pula  dalam  kitab  Afa'a#j. A/  gwr`a#  (1/208).  Lihat  i4/-

£i.saH  pada  bahasan  lafazh  (ci).  Lafazh  (cj\L)  maknanya  adalah  si fat  ular

yang  biasanya  menyerang,  sementara  yang  akan  diserang  tidak  merasakan
kedatangannya.  Iafazh  (3j3ty`)  maknanya  adalah  binatang  dengan  giginya  yang

rontok. Bentuk tunggalnya adalah (jjj).
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ke!tlhiran (seunmg Ptttrantt) Ychya, yang membenarkan
kalimcit (yang drtang) drri AIlch, menjadi ikt4tan, menaham

dirt (dch hawa rm/so) dan seorang nabi fermas«k
ketorman orang-orang shalih. "

(Qs. Aali 'Imraan [3] : 39)
Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah, "Ketika itu

Zckariya   memohon   kepada   Allah   dengan   berkata,    `Ya   Rabb!
Karuniakanlah kepadaku seorang anak yang diberkahi. Sesungguhnya
Engkau Maha Mendengar doa orang yang memanjatkan doa kepada-
Mu'."

Penakwilan   firman   Allah:    £xp.i   'A:i;6     /Kem«dJ.d[»
Malaikat [Jibril] memanggil Zahariya...).

Abu  Ja'far  berkata:  Para  ulama  qira`at  berbeda  pendapat
tentang bacaan ayat tersebut:

Kebanyakan   chli   qira`at   Madinah,   Kufch,    dan   Bashrah
membacanya   dengan   redaksi    'xp.i   'Ai:;\=S     'Kem%dJ.cr#
Malaikat(Jibril)memanggilZahariya...,"yahi;kriidengankata.
kerja   dalam   bentuk   mw`a##crts.   Demikianlah   yang   biasa
dilakukan oleh orang Arab, yakni kala kata mwdzcrkfror dalan
bentuk jamak, seperti kata  i;€S=j.i, kata kerjanya mendahului,
terutana   kata-kata   yang    secara    lafazh    memiliki    tanda

0,,

mu`annats, sepewi kalinat tl\5Jla}\  -g& "Beberapa  Thalhah
datang."

Sekelompok  ulana  Kufch  membacanya  dengan  };cr   (di+lii)
dengan makna J+.jg .13lii "/i.brz./ memoitggz./#)Atz. "

Mereka mengungkapkan penafsirannya seperti yang telah saya
sebutkan    sebelunnya,    bchwa    mereka    menjadikan    kata    kerja
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met `a7f»c7ts dengan pertimbangan lafazh. Mereka juga menj adikan kata
kerja m2IdzcrAfar kepada "#dzckha7. dalam kasus ini.

Mereka   mempertimbangkannya   -sepengetahuan    kami-
dengan   bacaan   yang   dinyatakan   sebagai   qira`at   Ibnu   Mas'ud.4]4
seperti dalam riwayat berikut ini :

6947.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku   tentang   hal   itu,   ia
berkata:  Ishaq  bin  AI  Hajjaj  menceritakan  kepada  kanii,  ia
berkata: Abdurrahman bin Abi Hammad menceritakan kepada
kani bahwa bacaan Ibnu Mas'ud adalah   r!6 3i3  1.j:r  6lsd

Txfy S,i u\5
Mereka yang menafsirkan kalimat  xp.i 'd.:;\=S  diantaranya

adalah sekelompok ulama tafsir, seperti yang dijelaskan dalarn riwayat
berikut ini :

6948.   Musa menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kami
dari  As-Suddi,  tentang  firman  Allah   SWT,   ±L<g:i.i  '4j:;\=S
"Kemudian   Malaihat    (Jibril)    memanggil    Zahariya ..., "   ia

berkata, "Maksudnya adalah Jibril atau Para malaikat berkata' ,
` Sesungguhaya  Allah  memberikan  kabar  gembira  kepadamu

denganYahya..416

Abu    Ja'far    berkata:     Jika    ada    seseorang    bertanya,
"Bagaimana  bisa  dikatakan   :<g:i.i 'Aj:;\=   sementara  kata  (afoul)

merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki bentuk m2f/acr?" maka

jawabannya,   "Hal  itu  boleh  saja  dalam  bahasa  Arab.  Anda  dapat
mengabarkan    satu    orapg. , 9engan    kalimat   jamak,    sebagaimana
di:ungkapkan ;}\  J*,` J± .i;st '€+ 'Si fulan datang di atas bighal al

Uthat AI Bahr AI Muhith (31\28).
AI Q\ithub± dalzin AI Jami' Ii Ahkam AI Qur`an (4n4).
Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/641)  dan  AI  Qurthubi  dalam  4/ /ami.' /7.
Ahham AI Qur`an (4n4).
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bwrd',   padahal   dia   hanya   mengendarai   seekor   bz.g7!cr/   (keledai).
Demikian pula ungkapan :;111  tj'J  `Dz.a #az.4 £#/w#  ¢qpo/-hap¢// ',

padchal dia hanya naik satu kapal. Juga perkataan,  `Dari mana Anda
mendapatkan  berita  ini?'  Dia  menjawab,  ,ul  cr   `Dcrrz.  mcr#asl.¢',

padahal yang dimaksud adalah satu orang. Ada juga yang mengatakan
bahwa firman Allah SWT (surch Aali 'Imraan [3] ayat 173),  j66.jf
•pel$5€-£S€)i\Z.bl.JSli\'i]fi'a7aitu)orang-orang[yangmenaatiAl_lirh

dan rasul] yang kepada mereha ada orang-orang yang mengatakan,
"Sesungguhnya    manusia    telah    mengumpulhan    pasukan    untuk

;;"¥e{;:8chha;;Li'T3#aydaatL¥3):eri¥;fa.fBi§£\¥ju8:D:=¢?:¥z;:
manusia disentu[h oleh suatu bahaya...'."

Lafazh  "a#-7tcrcrs"  dalam  ayat  ini  maknanya  adalah  tunggal.
Hal  itu boleh dalam bahasa Arab,  selama tidak dimaksudkan  dalam
satu makna.

Abu  Ja'far  berkata:  Menurut kani  keduanya bacaan  yang
masyhur,  baik  dengan  /cr maupun );cJ.  Mana  saja yang  dibaca,  maka

pembacanya  dinyatakan  benar,  sebap  tidak  ada  perbedaan  di  antara
keduanya secara makna, dan keduanya merupakan bahasa Arab fasih.
Jikalafazh';<g=j-{dimaksudkanJibril,sepertiyangdiriwayatkanoleh
Abdullch  bin  Mas'ud,  maka  kata  kerjanya  dapat  di-"2t `cr##crts-kan
dengan   mempertimbangkan   lafazh.   Hal   ini   berlaku   ketika   kata
kerjanya  diungkapkan  terlebih  dahulu.  Bisa  pula  di-mwdzcr4ha7.-kan
dengan  mempertimbangkan  makna.  Jika  yang  dimaksud  dari  kata
'xp-i  adalah  dalam  berfuk  janck,  maka  itu  pun  bisa  dengan

mempertimbangkan   lafaali.   Dalan   bahasa   Arab,  jika   kata   kerja
didchulukan  dari   lafazh  yang  menunjukkan  banyak,   maka  dapat
diungkapkan dalam bentuk mw `a##ats, seperti kalimat ;\Lzh J'6, atau
diungkapkan  dalan  bentuk  in"dr¢Ahar  dengan  mempertiribangkan
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bentuk m2i/ac7 tatkala didahulul oleh kata kerja,  seperti kalimat   J6
I+J,.

Penafsiran  yang   benar   adalah,   "Allah   SWT  mengabarkan
bahwa para malaikat memanggilnya. "  Secara zhahir, kata  'froa/c7z.her"
dalam ayat tersebut ada dalam bentuk jamak, bukan hanya Jibril.

AI  Qur`an tidak  bisa  dipahami  dengan  makna  selain  zhchir,

yang biasa digunakan oleh lisan Arab, terlebih saat tidak ada tuntutan
untuk memahani ayat tersebut dengan makna satu malaikat, sehingga
menuntut  kita  untuk  mencari   solusi,   atau  rahasia  dari   ungkapan
tersebut.

Makna yang saya pilih tersebut diungkapkan oleh sekelompok
ulama  tafsir,   diantaranya   Qatadch,   Ar-Rabi',   Anas,   Ikrimah,   dan
Mujahid. Telah saya sebutkan riwayat-riwayat yang menjelaskan hal
itu sebelurmya.

PenakwilanrlrmanAIIah:j|;ji{'fit€ig!;ij.tjJ#J+,~6j£;
6f€,  (Sedang   ia   tengah   berdiri   melakukan   shalat   di   mihTab
[katanya],  "Sesungguhnya  Allah  menggembirakan  kamu  dengan
kelahiran [seorang putramu] Yahya.").

Abu Ja'far berkata: Makna lafazhJfj,'63£ ''Sedo#g J.a /e#ga¢
bcrdz.rz.... '  adalah,  "Malaikat  memanggilnya  ketika  ia  sedang  berdiri
melakukan shalat. Jadi, lafazh  Jf;,~6 3; adalah berita tentang waktu
malaikat memanggilnya. "

Lafwh d:a{£ di-#crshab-kan secara kedudukan, sebagai Ac7/ dari
kataij!6,walaupundi-ra/¢'-kandenganadanya};asecaralafazh.

Lafazh  Llqu®l  telah  dijelaskan  sebelumnya,  dan  di  antara
artinyaadalahbagian'depanmasjid.
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Para ulama qira`at berbeda pendapat dalam membaca firman
Allah SWT i)Jzi±; &1 6i:

Mayoritas ahli qira`at membacanya &1 i)i (dengan fec7mzczA yang
di-/cr/fech-facr#),    karena    ada    huruf    #z.c7cr`     (seruan).     Jadi,

maknanya     adalah     ::lli!     a<;fro.I     a53d     "Jcz/«     mcr/c7z-haf
memanggilnya dengan .... "

Sebagian  ahli  qira`at  dari  Kufch  membacanya  3;:i;€  &1  3!

(dengan Aamzafe yang di-hasrafo-kan).  Jadi, maknanya adalah'
2};*Z      &1      a!      :i<;i>Aijl      `=J'6      "Pare      mcr/czz.ha/     berhafc7,
'Sesungguhnya         Allah    '    memberi         kabar         gembira

kepcrcJcr"w... '."4]7      Mereka      beralasan      bahwa      panggilan
mengandung makna gcz"/ (ucapan).

Mereka lalu menuturkan bacaan Abdullah bin Mas'ud,   i;3¢
2i;i£;chi6!u:j3u:fi:++°ijJ:a£L!63;3ifap.I.

Mereka  berkata,  "Jika  huruf J7j.c7cl`  tidak  beramal  (berfungsi)

pada lafazh U:J3 u: mcka ia juga tidak beramal (berfungsi) pada
kata ®!.

Menurut kami, bacaan yang benar adalah  jJ3i± 'fit fi (dengan
rfecmz¢fo yang di-/cI/fecrfe-kan), karena terletak setelch huruf #z.cJa `. Jadi,

maknanya  adalah  C±ljL   i<;rfu.`  a:3d   ''£a/w  rna/oz.ha/  mema#ggi./#);¢
dengan....,

Apa   yang   dinyatakan   oleh   kelompok   yang   membaca   ®!

(dengan  Acrmzcrfo  di-facrsra¢-kan),  bahwa  itu  adalah  bacaan  Abdullah
bin Mas'ud, bukanlah alasan. Itu hanyalah anggapan mereka, bahwa
Abdullah bin Mas'ud membacanya demikian. Apalagi antara kalimat
4j-Je dan ®! diselang dengan »z.da`  kepada lafazh Zakariya, yang jika

demikian maka orang Arab membacanya dengan dua kemungkinan,

4[7   0rang yang membaca dengan kasrch adalah Ibnu Amir dan Hamzah.  Lihat A/

Bahr AI Muhith (31[29).
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yakni  menganalkan  #ida`  kepada  5f,  atau  membatalkannya.  Jika
dibatalkan, maka alasannya karena «z.cJcr`  tersebut tidak beramal pada
m##crda  sebelumnya,  sehingga  mw#ada  yang  selanjutnya  memiliki
nasib  seperti  m2t#oc7a  sebelumnya.  Sedangkan jika diamalkan,  maka
alasannya    karena    #idcr`     adalch    kata    keria    yang    mci/cr'addl.

(membutuhkan objek), seperti kata kerja lainnya yang seperti itu.

Adapun bacaan yang kita gunakan, alasamya karena lafazh   e:
U:J3 bukanlch sampiran antara i;3¢ dengan ®f. Jika demikian, maka
b`ahasa  fasih  yang  berlaku  dalan  bahasa  Arab  adalah,  jika  i.sz.in
m##c7c7c7 di-#czsAab-kan dengan kalimat tJJSU`, maka mereka pun harus
menganalkannya  kepada  lafazh  i)i  yang  ada  setelahnya,  walaupun
sebenamya anal 77z-dcz` tersebut bisa dibatalkan.

Lafazh  AJ-JU  pada  dasanya  beralnal  pada  kata  e:i-3,  maka
kalimat  itu  pun  beranal  bagi  lafazh  Oi,  apalagi  itulah  ba'caan  yang
masyhur   di   berbagai   negeri   Islam,   sehingga  tidak   bisa   dibantah
dengan bacaan s);crdz (ganjil), apalagi ketika hujjahnya memang kuat.

Ahli qira`at berbeda pendapat tentang lafazh 2};i{{:

Mayoritas ahli qira`at Madinah dan Bashrah membacanya 'fif €i
j|;;;± (s);j.»  yang  di-Jas)/dz.d dan );¢  yang  di-cJfeommch-kan),
maka   maknanya   adalah,   Allah   SWT   memberikan   kabar

gembira kepada Yahya dengan kedatangan seorang anck.  Itu
diambil dari perkataan dalam bahasa Arab, li<{ ;I:+;}1 U`Of tJ:±
(i±') "Beberapa pembawa habar gembira meinbowahan habar

gembira kepada si fulan dengan irti dan itu."

Sekelompok ahli qira`at Kufch dan yang lain membacanya   bi
3J£:i€  &1  0/«  yang  di-/zzfhaA  dan s)/z.»  yang  di-d4ammch-kan,

tanpa    /as)Adz.®,4]8    mcka   maknanya    adalch,    Allali    SWT

4`8    |bnu  Hayyan  berkata,   "Hamzah  dan  AI  Kisa`i  membacanya  (@J£;;.)  di  dua

tempatnya,  yakni  dalam  kisah  Zakariya  ®ada surah  Aali  'Imraan)  dan  kisah



Sunch Aali `Imr~

menjadikannya  senang  dengan  seorang  anak  yang  diberikan
kepadanya, seperti perkataan seorang penyair,

i*lEr uf; £\=i` + a:-rf   #   i:ere Ljj; ®3; d,¥ Lf;
7,,

"Aku menjadikan keluargaha senang, kala aha melihat lembaran yang

datang kepadanu dart AI Hofjdy yang dibaca tulisannya. "

Ada juga yang mengatakan bahwa bahwa lafazh tj:ji{{ adalah
bahasa   ahli   Tihamah  dari   suku  Kinanah  dan   yang   lainnya  dari

golongan     Quraisy,     mereka     berkata     11<{     l`it     tJ:;*     "Aha
me»ggembJ.r¢ha#sz-ysz/a»cJe»gr»Aa/zt".''Demi'kianpulalafazhc=Ji:+a
(iL.  .j3.6.   "Apahah  Anda  senang  dengan  hal  itu?"  Hal  ha  seperd
ungkapan dalam sebunh bait syair,

J+: £i; ;;:* ,:ri;  #  i:I, j! tryl3, ,cJ:iJ ,;!3
Jj;j tl:fa i+'}` if is!3  #   ¢ Ij+; ci i;'3 {*€j
S,-,,,,

"Jika Anda melihat orang-orang rrmlia dalam keadaan menderita

Maka bantu dan gembirahanlah,

hiduplahbersamamerekakendatikesempitanmelanda.'4]9

Maryam.  Demikian pula dalam surah  AI  Kahfi  dan  Asy-Syuuraa.  Itu diambil
dari lafazh + (tanpa fa7zw.n), sebagaimana disepakati oleh Ibnu Katsir dan Abu
Amr dalam Asy-Syuuraa. Sementara itu, yang lain membaca lafazh ,:LS~' (dengan

/as);dz.dy. Adapun Abdullah membacanya ;i:;_'. Lihat 4/ Mwh7.fA (3/ 130).
4]9    Ada   yang   mengatakan  bahwa   dun  bait  tersebut   milik   Athiyah   bin   Zaid.

Sementara  itu,  Ibnu  Bari  berkata,  "Keduanya  milik  AI  Qais  bin  Khaffaf AI
Barjami."  Hal ini seperti yang dijelaskan dalain .4/-£f'sa» pada bahasan  lafazh
(+), sedangkan bait kedua diriwayatkan dengan redaksi,

]j,.u :I:+: ,J,'}, a ,s!J  #  * ,,rf I-; +iij :t±`6`Maha    bantu    dan    gembirakanlch.    Hidxplch   bersama    mereha    kendati

kesempitan melandd."
Dun  bait  ini  termasuk  bait-bait  hilrmah,  yang  diungkapkkan  oleh  penulis  A/
Ashma`iyyat (8in dan AI Mitf adhalllyat (1 \6).
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Jika kata tersebut dalam ,bentuk perintah, mcka huruf a/i/-nya
dilbua]ng, ya]uni \'i<\. Sst .:;=+\ "Senanghanlah si f ulan dan hal itu!" dan

jarang sekali mereria berkata `1<{ 6:ij; "Se#a#gha»/ch s7./if/cz# da» A¢/
zt"'',tidakpula6+ii.

Diriwayatkan dari  Humaid  bin  Qais,  bchwa  ia  membacanya
'4J1;;  OAcz  yang  di-dAammaA-kan dan s);z.#  yang  di-fac7sraA-kan  tanpa

/¢s)/d7.®, seperti yang diriwayatkan berikut ini :

6949.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   karni,   ia   berkata:   Abdurrahman  bin
Hammad menceritakan kepada kami dari Mu'adz AI Kufi, ia
berkata, "Barangsiapa membaca *:i{{ (dengan fas);dz.®, maka
kata  tersebut   dianbil   dari   lafazh   ij\4l   (kabar   gembira).
Adapun   yang   membacanya   *#£   (tanpa   s);I.cJdafo),   yakni
dengan );cr yang di-/crf*cr¢, maka kata tersebut mengandung arti

rat.(menjadikansenang).M420
Abu  Ja'far  berkata:   Bacaan  yang  kami   gunakan  adalah

dengan  };cr  yang. di-cJfocr"mcrfa-kan  dan  s};z.#  yang  di-/crs);dz.d,   maka

maknanya  adalah  memberikan  kabar  gembira.  Itulah  bahasa  yang
biasa digunakan dan masyhur di kalangan Arab, terlebih semua ulama
sepakat untuk membaca fiman Allah fu;i;€ ;; "A4afaer dc»gr# cc7r¢
bagaimanakch  (terlaksananya)  berita  gembira yang kamu  habarhan
J.JiJ..? " (Qs. AI Hijr [15] :  54) dengan huruf};cz yang di-/as};dz.d.

Bacaan yang benar dalam semua isi AI Qur`an, dalam kalimat

yang   serupa  dengannya,   adalah  dengan  /crs}JdJ.d  dan  );a  yang  di-
dhammah-kam.

Riwayat dari Mu'adz AI Kufi, yang membedakan antara makna
lafazh yang talxpa /czs};did dengan lafazh  makna yang  menggunakan
/as)Ad7.d,  tidak  kami  dapatkan  ahli  bchasa  yang  menyatckan  hal  itu.

420   A| Qurthubi dalan ,4/ Jami.' /i. j4Afam j4/ guv `a# (4/75).
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Adapun yang dihikayatkan tentang hal itu,  sama sekali tidak berarti,

yakni yang dinyatakan oleh Jarir bin Athiyah,

!Li ,cJiJ ?,£, ,li;rii %   #   Lri::I, ±J;J 3i Ji L,
"Wahai Bisyr, sungguh indch waf chmu, kenapa enghau tidak marah

kepadaha, sementara enghau seorang amir? 142]

Mereka  tahu  bahwa  yang  dimaksud   dengan   :£i££ll   dalan
ungkapan  tersebut  adalah  keindahan  dan  kebahagiaan.  bia  berkata

:£+$31 bukan i:iJl, dan hal itu menjelaskan bahwa makna lafazh yang
di'-/tzs)Adz-d dengan yang tidak di-/crJ);cJz.d adalah sama.

6950.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Abdurrazak  mengabarkan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah
SWT ,  6fs>St£'ff^ €81 "Sesungguhnya Allah menggembirahan
hamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yakya," .ia berkzTfa,
"Malaikat menggembirakannya dengan berita tersebut. "422

Lafazh ,j*{  adalah  I.s7.in.  Asalnya  adalah  lafazh  kata  kerja
dengan bentuk J;£{i, yang dianbil dari perkataan seseorang  j€i i)Of ;i

L*{£ ''Sz./#/cr# fez.d"p. " Jadi, S*j adalah kata kerja mwcJfecrrz.' dari €1.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  Allah  SWT  menanakannya
demikian,     diainbil    dari    ungkapan    ea;:y°|     6\±>i     `4//aA    Swr
menghidupkannya dengan keimanan '.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

42t    Bait  ini  milik  Jarir  bin  Athiyah  dari  qasidch  beliau  yang  bertujuan  menceLa

422   `##'£bTi#iEfnda¥a:d:isLih;:A(g%?"foq:I.A2t3h:}.ah da|an ,4/ Mw#arri.r A/
Wa/.j.z (I/429), Ibnu Jauzi dalam Zed A/ A/asi.r (I/382), serta AI Qurthubi dalam
AI Jami' li Ahkam AI Qfoir`an (4n6n.
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6951.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang fiman Allah SWT,  'fii ff

6fs>  S!:S  "Sesungguhnya   Allah   menggembirakan   kamu
dengan  kelahiran  (seorang putramu)  Yakya,"  ±a, berkatai, "1al
Seorang hanlba yang dihidupkan dengan keimanan. "423

6952.   AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapalmya,   dari   Qatadah,
tentang  firman  Allah  SWT,  I;;;i j};;;± 'fit ffi  ''SeJz/»gg7/AJt};a
Allah   menggembirakan   kamu   dengan   kelahiran   (seorang

p«trcrm2/J  yaky¢, " ia berkata,  "Dia dinamakan  Yahya  karena
Allah SWT menghidupkannya dengan keimanan. "424

Penakwi]an  r]rman  Allah:   ,fir   S    ,j<g>  8;=  /yir»g
membeno[rkan kalimat lyang datang] doLTi Allah).

Abu   Ja'far   berlcata:   Maksudnya   adalah,   "Sesungguhnya
Allah  SWT  memberikan  kabar  gembira  kepadamu  wahai  Zakariya
dengan  kedatangan  putramu,  Yahya,  ,fit   S   ,i#> 83J1'   `ycJ#g
membenarkan halimat (yang datang) dari Allah'."

Maksud  lafazh   'Yyt7i7g  dr/cr#g)  c7arz.  i4/fch"  adalah  Isa  bin
Maryan.

423    |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (2/641),  Ibnu Athiyah  dalam .4/ A/wharrJ.r -4/

Wa/.i.z (1/429), Ibnu Jauzi dalam Zad A/ "asj.r (1/382), serta AI Qurthubi dalam
AI Jami' li Ahkam AI Qur`an (4n6).

424   |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/641),  Ibnu  Atiyah  dalam j4/ WwAarrJ.r j4/

Wa/.7.z (1/429), Ibnu Jauzi dalani Zed A/ A4asj.r (I/382), serta AI Qurthubi dalam
AI Jami` li Ahkam AI Qin.`ar. (4n€).
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Lafwh    8;Z   di-#¢sAab-kan   karena   kedudukannya   yang
sebagai  foa/  dari  kata  Of..  Lafazh  tersebut  dalam  bentuk  #crfa.raft,
seinentara lafazh Gf dalam bentuk mcz 'rz/cr/.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6953.   Abdurrahman     bin     Aswad     Ath-Thafawi      menceritakan
kepadaku,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Rabi'ah  menceritakan
kepada kani,  ia berkata:  An-Nadhar bin Arabi menceritakan
kepada  kami  dari  Mujahid,  ia  berkata,  "Istri  Nabi  Zakariya
berkata kepada Maryan,  'Sesungguhnya aku merasakan bayi

yang ada dalan perutku bergerck untuk bayi yang ada dalan
perutmu'."

Mujahid  berkata,  "Akhimya  Istri  Nabi  Zakariya  melahirkan
Yahya,  sementara  Maryam  melahirkan  Isa.  0leh  karena  itu,
Allah SWT berfirman ,fit 63 ,i<gt> &'ji'  `ya»g mcmbe»arha»
kalimat   (yang   datang)   dart   Allah'.  Yakyai  "embenalkan
lsa."425

6954.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Isa

=::::;i=:fukge:[afank:£chdsan;i:n£,#>¥~a£'£g:a£€
fi   "Sesungguhnya   Allah   menggembirahan   kamu   dengan
kelahiran   (seorang   putramu)   Yakya,   yang   membenarkan
kalimat  (yang  datang)  dart  Allah,"  1a berka:fa,  "Maksndnyz\
adalah Yahya membenarkan Isa bin Maryam. "426

6955.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil

425   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/642).
426   |bnu Abi Hatim dalam tatsinya (2/642), Ibnu Athiyah dalan i4/ A/"harri.r i4/

Wa/.f.z(I/429),danAs-Suyuthidalani4d-DqrA/Mantspr(2/21).



Ta/sirAth-Trfuri

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sana.

6956.   Ibnu  Bassyar  menceritakan kepada kepada kami,  ia berkata:
Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Hilal
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Qatadah menceritckan
kepada kami, tentang frman Allah SWT, ,fit 63 ,j<j£> 6'j{;'
"Yang  membenarkan kalimat  (yang  datang)  dari  Allah,"  djra

berkata, "Maksudnya adalah membenarkan |sa. "427

6957.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,  6';j:

fi) 'S;,  jj±9?, "Yang membenarkan kalimat (yang datang) 'dari
.4//cr¢,"  ia berkata,  "Maksudnya adalah membenarkan Isa bin
Maryam, dan di atas Sunnah serta manhajnya."

6958.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdunazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar

F#fi¥k£T,Zia6'=£„?;|gQ:t:#e'„taernha:8hafi/::;:L„:
c7cr/¢#g)    darJ.    4//ch,"    ia    berkata,     "Maksudnya    adalah
membenarkan Isa bin Maryam.I.428

6959.   AI    Mutsanna   menceitakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepa¢a kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far

t::tniegrit#=anke£::iks=:,d¥Tb£PTZ±,d#iifa#o¥:
membenarkan kalimat  (yang datang)  dart Allah,"  .[a behaito,

427   |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (2/642),  Ibnu Athiyah dalam ,4/ "#A4rrJ.r i4/

428  Z%:i#:]=A:-fi?#(j]73alg¥. "-Jhar AV Ma»ts«r (2/2 I ).
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"Maksudnya  adalali  membenarkan  Isa  bin  Maryam  di  atas

Surmahdanmanhajnya.w429

6960.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

:::e:£¥=anke#chks:i+,d;;b;PTZ>d#ii#yaob„]:
membenarkan halimat  (yang datang)  dari Allah,"  .\a bck:frto.
"Ia adalah orang yang pertama kali membenarkan Isa, dan Isa

adalah kalimat dari Allah dan roh dari-Nya."430

6961.   Musa menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr  menceritakan

:e:alas.§=i>£,;:enb:kga:inAiba#)=esn#,¥fir#k;Z>gf£
"Yang  membenarhan  kalimat  (yang  datang)  dari  Allah,``  .Ta

berkata, "Maksudnya adalah membenarkan |sa. "43 I

6962.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain,   ia   berkata:   Aku
mendengar    Abu    Mu'adz    berkata:    Ubaid    bin    Sulaiman
mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Aku mendengar Adh-

=:¥T%+f£,ntTs:sfi;:g;fo£;L¢ch4S„¥AT,m#;fm¥,;:ri££„{
kamu   dengan   kelahiran   (seorang   putramu)   Yakya,   yang
membenarhan    halimat    (yang    datang)    dari    Allah,"    in
berkomentar,      "Yahya      adalch      orang      pertama      yang
membenarkan Isa dan bersaksi bahwa Isa adalah kalimat dari
Allah. Yahya adalch putra bibi Isa, dan umumya lebih tua dari
Isa."432

429   As.Suyuthi dalam .4d-Dw„ ,4/ Ma#tswr (2/21) dan Abu Hayyan dalam A/ BCJAr

AI Muhith (31131).
43°   As-Suyuthi da|am Ad-Dwrr 4/ Mantsur (2#1) dan Abu Hayyan dalam i4/ Badr

AI Muhith (31131).
43t    |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (2/642).
432   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/642).
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6963.   Ibnu  Waqi'  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Bapakku

i=e:¥daTrir[:::¥bbi::n::fi:ar±£=+§#'6'£
S^ 'S3, 3493> "Yang memberlarhan kalimat (yang datanal dart
4//ch," ia berkata, "Maksudnya adalah Isa bin Maryam. Dialah
kalimat dari Allah dan dialah A| Masih.w433

6964.   AI  Qasim menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  mengabarkan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  Ibnu  Abbas  berkata,
tentang  firman  Allah  SWT,  ,67   63    ,<g>  &';Z   ''yng
membenarkan  halimat  (yang  datang)  dart  Allah,"  "Tsa  dan
Yahya  saudara  sepupu,  dan  Ummu  Yahya  pemah  berkata
kepada Maryan, 'Sesungguhnya aku merasakan bayi yang ada
dalani perutku bersujud untuk bayi yang ada dalani perutmu!'."

Mujahid  berkata,   "Itulah  makna  membenarkan   Isa,   yakni
sujudnya dalan perut ibunya. Dialah orang yang pertama kali
membenarkan Isa dan kalimat Isa.  Yahya lebih tua umumya
daripada|sa.M434

6965.   Muhanimad  bin   Sa'd  menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan

:e.fid#|jf;a;&y,?
dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman

5£ if e>1t3a'at 3£  "sesungguhnya
Allah   menggembirahan   hamu   dengan   kelahiran   (seorang

putramu)  Yakya,  yang  membenarkan  halimat  (yang  datang)

33     Ibid.
434   A| Qurthubi dalam .4/ /ami.' /I. ,4Aikam j4/ glir`an (4„6) dan As-Suyuthi dalan

Ad-Durr AI Mantsur (2121).
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c7c7r7.    [4//CZA,"     ia    berkata,     "Maksud    dari     'kalimat    yang

dibenarkamya' adalah |sa. M435

6966.   Musa menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr  menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kami
dari   As-Suddi,    ia   berkata,    "Ibu   Yahya   (Istri   Zakariya)
berjumpa  dengan  ibu  Isa  (Maryan),  yang  satu  mengandung
Yahya,  sementara  yang  satunya  lagi  mengandung  Isa.  Istri
Zakariya lalu berkata, 'Wchai Maryam, aku merasa bahwa aku
sedang   hamil!'    Maryam   berkata,    `Aku   pun   merasakan
kehamilan. '  Istri Zakariya berkata, 'Aku merasakan bayi yang

:,du:falman£:mfit±ier;:jidFwi|Z7i;an,#;!i=,TtK:::
membenarkan halimat (yang datang) dari A||ah' ."436

6967.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami dari Ibadah, dari
AI Hasan, tentang firman Allah SWT,  8;jf t=>jl#±'fit fi
fi)  'J;,   j3CS, "Sesungguhnya  Allah  menggembirahan  hamu
dengan     kelahiran      (seorang     putramu)      Yakya,      yang
membenarhan halimat  (yang datang)  dari Allah,"  ±a, berka:to,
"Maksudnyaadalalimembenarkan|sa.n437

Abu   Ja'far  berkata:   Sebagian   ahli   balhasa   dari   Bashrah
mengatakan  bahwa makna firman Allah  SWT,  ,fit S  ,j<g> &'i£'
adalah  membenarkan  kitabullah.  Termasuk  ungkapan  dalam  bahasa

+  ,   ,

AiftTto  (J3  '-i:Jf  -S±ri   S,ed\  "Si  f ulan  melantunkan  suatu  halimat..."
maksudnya   qasidah   tertentu.   Tentunya   hal   itu   disebabkan   oleh
kebodohan  mereka terhadap  makna ,4/ Ka/z.mar dalam  ayat tersebut,

435   A| Qurthubi dalam .4/ /ami.' /i. j4*fam j4/ gwr`an (4/76) dan As-Suyuthi dalam

Ad-Durr AI Mantsur (2121).
436   |brm Athiyah dalam j4/ "whart.r ,4/ WrajJ.z (I/429).
437   |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/642).
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dan sikap berani dalam menafsirkan ayat AI Qur`an dengan akalnya
sendiri.438

PenakwilanfirmanAllah:\'+'j(D4c»/.adz.jkifto»/.

Abu Ja'far berkata: Makna lafazh tersebut adalah orang yang
mulia dalam ilmu dan ibadah.

Kata   i*ll   di-#asfaclb-kan  karena  di-affea/-kan  kepada  kata
ji=42.    Jadi,    makna    ayat    adalch    "Sesungguhnya    Allah    SWT
memberikan    kabar    gembira    kepadanu    dengan    Yahya    yang
membenarkan hal itu, dan menjadi ikutan.'

6968.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakann
kepada  kami  dari  Qatadah,  tentang  lafazh  `13:.3,  ia  berkata,
"Demi  Allah,  dialah panutan dalam  ibadah,  Yang  nenvantun.

alim dan selalu meniaga kehormatan' 439

6969.   Ibnu Basysyar menceritakan kepada kani, ia berkata: Muslim
menceritakan kepada kalni, ia berkata: Abu Hilal menceritakan
kepada kami, ia berkata:  Qatadah menceritakan kepada kami,
tentang   lafazh   `1i3,   ia   berkata,   "Aku   tidak   mengetahui

438    Hal  itu dinukil  oleh Abu Hayyan dari Abu Ubaidah dan yang  lain.  Ia berkata,
"Kata  mw/c7d dengan  makna jamak,  karena  cz/  kcz/7.mcz/ adalah  i.si.in jenis,  dan

orang Arab terkadang menamakan a/ qasj.dch dengan al kalimat. "
Diriwayatkan  bahwa  AI  Huwaidirah  dibacakan  AI  Hasan,  lalu  dia  berkata,
" Semoga Allah melaknat kalimatnya. " Maksuchya adalah qasidahnya.

Diungkapkan    pula   dalam    sebuch   hadits,    "Sebe#ar-be#crr   fa/i.mar   );a#g
diucaphan oleh seorang penyair adalch Lubaid, yaitu,

jJ.lj iJue Y t+ js'j   # jb| &1 >A+ u fgb jJ Yf
`Ingatlah, segala sesuatu selain Allah dalah batil, dan setiap nikmat pasti ahan

hancur."
Lihat A/ Bade A/ Mwhj.l* (3/ 13) dan Ma/.az A/ gwr `a# oleh Abu Ubaid ( I/91 -92).

439    AL Muharrir AI Wofiz (l/429).
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tentangnya,  kecuali  dia  berbicara  tentang  masalah  keilmuan
dan ibadahnya. w440

6970.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Qatadah,
ia berkata, "Lafazh 1€1Jl maknanya adalch yang penyantun."44]

6971.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan kepada kalni dari Syuraik, dari Salim AI Afthas,
dari    Sa'id   bin   Jubair,   tentang   lafazh,    1:1=.3,   ia   berkata,
"Maksudnyaadalchyangpenyantun..1442

6972.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   AI
Hamani   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Syuraik
menceritakan  kepada kani  dari  Salim,  dari  Sa'id  bin  Jubair,
tentang   lafazh   I:li3,   ia  berkata,   "Maknanya   adalah   yang
bertakwa.M443

6973.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih,  dari  Mujchid,  tentang  firman  Allah  SWT,   `:I::.i,  ia
berkata, "14s-sa}ry!.d artinya yang mulia di hadapan Allah."444

6974.   AI    Mutsanna   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Ar-Raqasysy

440     Ibid.
44`    |bnu  Jauzi  dalam  Zad ,4/  Masj.r  (383)  dan  Abu  Hayyan  dalam  .4/  Bchr  A/

Muhith (31131}.
442   |bnu  ]auri  dalam  Zdd ,4/  Masi.r  (383)  dan  Abu  Hayyan  dalam  A/  Bcwh  i4/

Muhith(3l\3\).
443   |bnu  Jauri  da|am  Zed A/  A/"f.r  (383)  dan  Abu  Hayyan  dalam  .4/  Bafr -4/

hfuhith (31\31).
444 - |bnu  Abi  Hatin  dalani  tafsimya  (2/645)  dan  As-Suyuthi  dalam  .4d-D«rr i4/

Mantsur(2122).
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menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lafazh "czs-sc7)o;id"
adalah yang mulia di hadapan Allah.445

6975.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan
kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman
Allah SWT, t:15L3, ia berkata, "Lafazh 'crs-sa}yz.c7 artinya orang

yan8Penyantundanbertakwa.11446

6976.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain,   ia   berkata:   Aku
mendengar   Abu    Mu'adz   berkata:    Ubaid    bin    Sulaiman
mengabarkan kepada kami, ia berkata:  Aku mendengar Adh-
Dhahhck    berkata,     tentang     firman    Allah     SWT     I:13=.i,
"Maksudnya adalah orang yang bertakwa dan penyantun. "447

6977.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abdurrahman   bin
Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufyan, tentang firman
Allah   SWT,    I:1$13,    ia   berkata,    "Maknanya   adalch   yang

Penyantun dan bertakwa. n448

6978.   Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kani  dari  Ibnu  Zaid,  tentang  firman
Allah SWT,  `:1±3, ia berkata,  "Lafazh  'crs-sa)ryz.d' artinya yang
mu|ia.M449

6979.   Sa'id bin Amr As-Sakuni menceritckan kepadaku,  ia berkata:
Baqiyyali bin AI Walid menceritakan kepada kani dari Abdul

445    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/645)  dan  As-Suyuthi  dalam  ,4cJ-Dwrr  A/

Mantsur (212:2:).
446   |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya (2/645)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  Zad A/ Masl.r

(,/383).447   |bnu  Abi  Hatim  dalam tafsimya (2/645)  dan  Ibnu Jauzi  dalam Zad ,4/ MasJ.r

(1/383).448   |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/642).
449   A| Mawardi dalam j4H-IV#haf w A/  `C/y## (1/390).
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Malik, dari Ychya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, tentang
firman   Allah   SWT,   tl=:i3,   ia   berkata,   "Lafazh   'as-sa}yz.d'
artinya yang faqih dan alim.M450

6980.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Bapakku  menceritalran
kepadaku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman
Allah   SWT,    I:L=:.3,   ia   berkata,    "Maknanya   adalah   yang

Penyatundanbertckwa.I.451

6981.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kalni,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari Abu Bakar, dari Ikrimah, tentang firman Allah
SWT,  t:l=.3, ia berkata,  "Lafazh  'as-scr)o#.d' artinya yang tidak
hanyut dengan kemarchan. M452

Penakwi]an  firman  Allah:   S±}:£)iJ;l¥r; L`jJfj  /lh41e»¢A¢» di.r7.
[dari  howa  nofsu]  dan  seorang  nabi  termasuk  keturunan  orang-
orang shalih).

Abu   Ja'far   berkata:   Makna  lafazh   (`3:):4i)   adalah  yang
menahan diri  dari wanita,  seperti perkataan seseorang,  lAf i.  tJ:r4>
''Scr}Jcz  me#cz¢a#  c7z.rz.  c7arz.  ¢a/  z.#z.. "  Demikian  pula  ucapan  seseorang

¥|;I? i 3Of :r£>  ''Sz./"/a# c#gger# mcmbaccr#};cr. " Hal itu diungkapkan
saat  dia tidak' bisa melakukannya.  Juga ungkapan  3id°l  :;4i  ''A4l«s%fo

};a#g  "e#crfoc};7. "  Oleh  karena  itu,  orang  yang  tidak  mengeluarkan

45°    |bnu Athiyah  dalam j4/ "wAcrrrj.r A/  Wo/.j.z (1/429)  dan As-Suyuthi  dalam j4d-

ELrr AI Mantsur (212[).
45]    Ibnu Athiyah  dalam 4/ A4wharri.r j4/  Wra/.i.z (1/429)  dan As-Suyuthi  dalam Ad-

Iitrr AI Mantsur (2121).
452    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/642) dan Ibnu Athiyah dalam A/ "wAarrl.r

AI Wofiz (\1429).
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sesuatu  beserta  teman  minumnya  dinanakan  i:i:ai,   seperti   yang
dikatakan oleh AI Akhthal,

ji;,:+  ia dy3 7:,:4=j®i  dy    #    g;;sLf y.gl<joL; g;:; :+3\±,3
" Peminum yang memberikan untung besar menemaniha untuk`dnduk.

Dia bukan seorang leldi yang pelit, bukan pula pemabuk berat.'453

Diriwayatkan pula dengan lafazh j~L-?.

Kata  3:):a>  mengandung  arti  orang  yang  tidak  menyebarkan
rahasianya, seperti yang diungkapkan oleh Jarir,

1;:;> ;;;i u: ?:r; ,:ri    #    ,J;;l=; `:\=,:,j, g:i:\:L€ :A:j'3

"Para pencari berita berusaha mencari rahasia dariku, te[api mereha

menjumpai_sebuah  bentengyang menjaga rahasiamu wahai
Umaim.Ird54

Semua makna tersebut berasal dari arti menahan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

6982.   Abu Kuraib menceritakan kepada kani, ia berkata: Ibnu khalaf
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hammad  bin  Syuaib
menceritakan   kepada   kami   dari   Ashim,   dari   ZaIT,   dari
Abdullah, tentang firman Allah,  b';L2£j \'+'j, ia berkata, "4/
AasAz/r adalah seorang lelaki yang tidak menggau|i wanita."455

6983.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dari  Yahya  bin

453    Baits syair ini ada dalam Di.warn AI Akhthal (hal.  145).
454   Bait  syair  ini  mi|ik  Jarir  bin  Athiych,  dari  sebuah  qasidch  yang  bertujuan

mengecam AI Akhthal. Lihat Ad-Dtwow (hal. 476).
455   As.Suyuthi  dalam  Ad-De„  A/  A/a»tsur  (2/23)  dan  diriwayatkan  oleh  Ibnu

Hayyan dengan sanadnya sampai kepada lbnu Mas'ud serta yang lain dari para
sahabat,   "Maknanya  adalah  seorang  lelaki  yang  tidak  mendatangi  wanita,
padinal ia sanggup melakukannya." Lihat 4/ Bchr 4/ M%hf.fA (3/133).
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Sa'id,    dari    Sa'id   bin   Musayyab,    ia   berkata:    Ibnu   Ash
menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah SAW
bees,alDda,   "Setiap   anak  Adam   datang  pada   Hari   Kiamat
dengan membowa dosa, kecuali Yakya bin Zakariya. "

Ibnu    Ash   berkata,    "Rasulullah    SAW   lalu   menurunkan
tangannya ke bumi, beliau menganbil satu batang kayu kecil,
ke"udian bersaitoch.  'Hal  itu  harena  beliau  hanya  memiliki
sesuatu  yang biasa  dimilihi  oleh kaun  pria  dengan  sebesar
z.»z.'.0lehkarenaitu,AllahSWTmenamakannyatu`;+;j\'+'j
'Menjadi ihatan, menahan diri (dari howa nofisu) ' ." 456

6984.   Yunus  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Anas  bin  Iyadh
mengabarkan  kepada  kami  dari  Yahya bin  Sa'id,  ia  berkata:
Aku  mendengar  Sa'id  bin  Musayyab  berkata,  "Semua  orang
akan   menjunpai   Allah   SWT   pada   Hari   Kianat   dengan
membawa    dosa,  kecuali  Ychya  bin  Zakariya.  Dia  seorang
lelaki  yang  menjaga  syahwatnya,  karena  yang  dimilikinya
bagaikan ujung kain. w457

6985.   Ahmad  bin  Walid  AI  Qursyi  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Umar   bin   Ja'far   menceritakan   kepada   kami,   ia

456   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/644). Bapakku berkata (Abu Hatim), "Hadits

ini hanya diriwayatkan dari Hariaj, sementara Hafyaj bin Sulaiman orang yang
haditsnya mw#4ar. "
AI  Qadhi  Iyadh berkata -seperti  dituturkan  dalam  Tafsir  Ibnu Katsir-,  "Ia
berkata,  'Ketahuilah,  sesungguhnya  pujian  Allah  SWT  kepada  Ychya  tidak
seperti  yang  dikatakan oleh sebagian orang,  yakni  bahwa  ia lelaki  yang tidak
memiliki kemaluan. Bahkan hal ini diingkari oleh para petinggi ulama tafsir dan
para ulama yang kritis, karena hal itu merupakan cacat dan aib yang tidck layak
ada pada seorang nabi. Makna yang benar adalah,  seseorang yang dijaga dari
segala  dosa,  hingga  dinyatakan  bahwa  ia  adalch ,4/  Hash"r.  Ada juga  yang
mengatakan  bahwa  dia  seorang  lelaki  yang  menahan  syahwatnya.  Ada  pula
yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki sychwat terhadap wanita. " Hadits ini

457J*g.as:#t#dpalE:]g£#uAJ;#aS]„¥|(2Z#"asir(1/383).
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berkata:  Syu'bah menceritakan kepada kami,  ia berkata dari
Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata: Ibnu Ash
-Abdullah  atau  bapaknya-  berkata,  "Semua  orang  akan
datang menjumpai Allah SWT dengan membawa dosa, kecuali
Yahya bin Zakariya. "

Dia berkata: Sa'id bin Musayyab berkata, tentang firman Allah
S:WT,   16;;=± T'i;±3  "Menjadi  ihatan,  menahan  diri  (dari
facm;cr     #cz/£w/,"     "4/    foasfewr    adalah     lelaki     yang     tidak

menginginkan  wanita,   dan  yang  dimilikinya  hanya  seperti
ujung kain (impoten).w458

6986.   Sa'id bin Amr As-Sakuni menceritakan kepadcku,  ia berkata:
Baqiyyah bin AI Walid menceritakan kepada kami dari Abdul
Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, tentang
fiman  Allah  SWT,   b`#j,  ia  berkata,  "4J  facrsfec#  adalah
lelaki yang tidak memiliki keinginan kepada wanita.  Dia lalu
memukulkan  tangan  ke  tanah,  kemudian  mengambil  sebuah
biji  tanaman  dan  berkata,  'Yang  dimilikinya  hanya  seperti
ini,."459

6987.   Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kani,    ia   berkata:
Abdurahman menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Sufyan
menceritakan kepada kani dari Ath bin Sa`ib,  dari  Sa'id bin
Jubair,  ia  berkata,  "Lafazh  j+4ll  artinya  lelaki  yang  tidck
mendatangiwanita.w460

6988.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Jarir
menceritakan  kepada  kami   dari   Atha,   dari   Sa'id,   dengan
riwayat yang sana.46 I

458   |bnu Abi Hatim dalam tafeimya (2/643).
459   |bnu Tauzi dalam znd4/ A/asJ.r (I/383).

:fbl,.gurthubidalanJ4Uam"AfamA/g#r`a"(4/74).
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6989.   Ibnu Humald menceritakan kepada kani, ia berkata: Hakkam
menceritakan  kepada  kami  dari  Amr,  dari  Atha,  dari  Sa'id,
dengan riwayat yang sana.462

6990.   Abdurahman bin Aswad menceritakan kepadcku,  ia berkata:
Muhammad bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, ia berkata:
An-Nadhar bin Arabi menceritakan kepada kani dari Muj ahid,
tentang  lafach  b'jJ2;i,  ia  berkata,  "Maknanya  adalah  lelaki
yang tidak mendatangi wanita. w463

6991.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih, dari Mujahid, ia berkata, "j4/ Aasfr"r artinya lelaki yang
tidakmendatangiwanita.ii464

6992.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ar-Raqqasy  berkata,
"Lafazh jjall artinya lelaki yang tidak mendatangi wanita. "

6993.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun
menceritakan  kepada  kani,  Husyaim  menceritakan  kepada
kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang lafazh jj4ll,
ia berkata,  "Maknanya adalah yang tidak memiliki  anck dan
tidak memiliki air (sperma). H465

6994.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain  bin   AI   Faraj,   ia
berkata:   Aku  mendengar  Abu  Mu'adz  berkata:   Ubaid  bin
Sulaiman   mengabarkan   kepada   kami,    ia   berkata:    Aku
mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang fiman Allah SWT

Ibid.
Ibnu Abi Hatin dalam tafaimya (2/643).
Ibid.
AI Q\ith:uhi dalam AI Jami' li Ahkam AI Qur `an (4n4).
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tu`JJ2£j,  bahwa maknanya  adalah  lelaki  yang  tidak  memiliki
air.466

6995.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Suwaid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang lafach  !6j:£j, ia berkata,
"Diriwayatkan kepada kami bahwa lafazh c7/ AczsAafr maknanya

adalah lelaki yang tidak mendekati wanita. "467

6996.   Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Hilal
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Qatadah menceritakan
kepada  kani,  tentang  firman  Allah  SWT,   |`2#j  \'+'j
"Menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa notsu)," .Taberkata,
"Lafazh   cz/   AasAzfr   maknanya   adalah    lelaki    yang   tidak

mendatangiwanita.M468

6997.   Diriwayatkan kepadcku dari Ammar bin AI Hasan, ia berkata:
Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari

Qatadah, dengan riwayat yang sana.469

6998.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dengan riwayat yang
Sana.

6999.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Jarir
menceritakan  kepada  kani  dari  Qabus,  dari  bapaknya,  dari
lbnu Abbas,  ia berkata,  "Lafach a/ hasfawr maknanya adalah
lelaki yang tidak mengeluarkan air sperma. "470

Ibnu Jauzi dalam Zbd 4/ A/asi.r ( 1/3 84).
Ibnu Athiyah dalam 4/ M"Aarrf.r 14/ Fya/.J.z (1/430).
Ibnu Athiyah dalam i4/ A4laffoarri.r j4/ Wr4/.i.z (1/430).
Abdumzzaq dalam tatsimya ( I/393).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/643).
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7000.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wchb
mengabarkan  kepada  kani  dari  Ibnu  Zaid,  tentang  lafazh

b`ji:£j, ia berkata, "Lafazh cr/ focrsfo2# maknanya adalah lelaki
yang tidak mendatangi wanita. "47 I

7001.   Musa menceritckan kepadaku,  ia berkata:  Amr menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kani
dari As-Suddi, tentang lafazh  b`#;,  ia berkata,  "Lafazh cI/
fecrsfowr  maknanya  adalah  lelaki  yang  tidak  berhasrat  kepada
Wanita.w472

7002.   Muharrmad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami dari Ibad, dari AI
Hasan, tentang lafazh  h`#j, ia berkata,  "Maknanya adalah
lelaki yang tidck mendekati wanita. M473

Lafazh fro±±jzrf   ;jL   \€}fj    ''Dcr#    seorcr»g    #abz.    fermaf"A
ke/#rw#cr#  oro#g-orcrJ7g sfocr/I.fo " maksudnya  adalch  dia  seorang  rasul

kepada kaumnya, yang mengabarkan perintah dan larangan dari Allah
SWT,  perkara  halal  dan  haram,  dan  menyanpaikan  segala  tujuan

pengutusannya kepada mereka.

Maksud lafazh  fe}±£li63; adalah, dari para nabi yang shalih.

Telah  kani  jelaskan  sebelumnya  makna  cz#-772jbwwwoA  dan
derivasi   asal   katanya,   juga   berbagai   dalil   yang   menunjukkan
kebenaran pendapat yang kani pegang, sehingga tidak perlu diulang
kembali.

cO

47]   |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (2/643).
472   |bnu Abi Hatim dalan tafsinya (2/643).
473   |bnu Abi Hatin dalan tafeinya (2/643).
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j6±,6j,fLrfjxf±.fa;jg3#pej~3j€6i;;j6
©,.-l£Lcifi,-,&,a,,ir

"Zdrriya berhato, 'Ya T«hank«, bagdimant] dr« bisaL

mendrpat anak sedang alou te!ah sangat t«a dan istrik« Prm
seorang yang rna:ndul?` A]:Ice berft:man, `Dewihicndah,

A»ch berbttat ape yang dikehe7thi-Nyc[."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 40)
Abu  Ja'far berkata:  Maknanya ketika malaikat  memanggil

Zakariya,    "Sesungguhaya   Allah   menggembirakan   kamu   dengan
kelahiran (seorang putrarnu) Ychya, yang membenarkan kalimat (yang
datang)  dari  Allah,  menjadi  ikutan,  menahan diri  (dari  hawa nafsu)
dan seorang nabi termasuk keturman orang-orang shalih." Ketika itu
Zckari:yaL bedsaito, "Ya Tuhanha, bagaimana aku bisa mendapat anak
sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandrl? "

Lafach   cr/    `crgz.r   untuk   wanita   artinya   yang   tidck   bisa
melahirkan.   Dalan   bahasa   Arab   diungkapkan   jto   6i,.l    "Wrcz#j./cr
mcz»dzt/. " Demikian pula untuk laki-lcki, Jite :I+j  ''£¢fu.-/afr. mcz»d2t/",
seperti yang dikatakan oleh Amir bin Ath-Thuful,

if Gfu' t5jk cj {L9ti   #  i3G ;3;i :±r ..i !ufji :;j'
®,J-

"Sunggwh pemuda sial, seandainya cku lelaki yang buta, mandul, dan

penckut, maka apa yang akan aku katakan di hadapan orang
lain?".474

Adapun jfll adalah masAdar dari kata ljf tJfi£ {Jf .

474   Bait ini ada da|am Dtwan Amir bin Thifl Qal. 64).
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DalanpyfaTg:P:i:£ala=an,°=#;,bj£.#,;%:"a%%:„';,:,;'
sesungguhnya sudah mencapai unur yang sangat tua. " (Qs. Maryam
[19]: 8), karena aku telah mencapai batas yang Engkau tentukan, akan
tetapi  maknanya  adalah  `Aku  sudah  tua',  ungkapan  di  atas  sama
dengan ungkapan seseorang  fty°l  ¢ii{{  rf yang maknanya aku telah
bersungguh-sunggch'.

Jika seseorang berkata, "Bagaimana mungkin Zckariya berkata
`Ya Tuhanha, bagaimana aha bisa mendapat anak sedang aha telah

sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul? ' pedch:al La. seorang
nabi, dan perkara tersebut juga dikabarkan kepadanya oleh malaikat?
Apakah dia ragu dengan kebenaran mereka? Hal itu tidak pantas bagi
seorang mukmin, maka apalagi bagi seorang nabi dan rasul! Atau dia
mengingkari kekuasaan Tuhannya?" Maka jawabannya adalah: Hal itu
tidak  seperti  yang  Anda  duga.  Lihat  penjelasamya  dalan  riwayat
berikut ini,

7003.   Musa menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr menceritakan
kepada  kani,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kani
dari  As-Suddi,  bahwa ketika Zakariya  mendengar  panggilan
malaikat  yang  membawa  kabar  gembira  dengan  kedatangan
Ychya,   pada   saat   itu   juga   syetan   datang   dan   berbisik,
"Sesungguhnya suara yang engkau dengar bukan berasal dari

Allah  SWT,  clan tetapi  dari  syetan yang telch menyihimu.
Seandainya   hal   itu   datang   dari   Allah,   maka   Dia   akan
mewahyukanya seperti diwaliyukan kepadamu dalam perkara
lairmya!"  Alchimya  saat  itu beliau pun merasakan keraguan,
"aho ±al be:dsaifa, 'Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat
anak  sedang  aku  telch  sangat  tua  dan  istriku  pun  seorang

yangmandi?I.N4]5

475   |bnu Abi Hatim dalam trfeinya (2/644).
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7004.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  Abu  Bakar,  dari  Ikrimah,  ia  berkata:  Syetan
datang  kepadanya  untuk  (membuat  keraguan  di  dalam  hati
Zakariya  atas)  nikmat  yang  telah  Allah  berikan  kepadanya.
Syetan    berkata,    "Tahukch    siapa    yang    memanggilmu?"
Zakariya menjawab, "Ya, aku tahu, dia adalah malaikat utusan
Tuhanku!"   Syetan  lalu  berkata,   "Bukan,  ia  adalah  syetan.
Seandainya     ini     dari     Tuhanmu,     niscaya     dia     akan
menyembunyikannya,     seperti     engkau     menyembunyikan

panggilanmu! " Zakariya pun berkata, "Wahai Tuhanku, berilch
akusuatupertanda!.i476

Jadi,   w#/.wha#  yang  diungkapkannya,   "Bagrz.mcr#cr  crfrw  bz.sa

me#c7¢prf cz#cr*"  dikarenckan  bisikan  syetan  yang  telah  menipunya,
bahwa panggilan tersebut bukan dari malaikat. Zakariya mengatakan
hal   ifu   guna   mencari   kejelasan   dari   sisi   Allah   SWT   dengan
memperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu betul-betul
kabar  gembira  dari  Allah  SWT,  melalui  lisan  para  malaikat-Nya.
Itulah  sebabnya  dia  berkata,  "Wahai  Tuhanku,  berilah  aku  suatu

pertanda!"

Kemungkinan    lain,    maksud    ungkapan    tersebut    adalah

pertanyaan,  "Dari nana anak yang didapatkannya itu?"  Apakah dari
istrinya yang mandul? Atau dari wanita lain? Jadi, makna ini tentunya
tidak sama dengan makna yang diriwayatkan oleh Ikrimah, As-Suddi,
dan yang lain.

'76   |bnu Athiyah dalan A/ Afqhafr i4/ Wrey.jz (I/431).
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Penakwilan f]rman Allah:  '.~l=J C ii'.'fif J±}},`ir j6 tn//¢A
berfirman,  "Derhikianlah,  Allah  berbuat  Qrpa  yang  dikehendaki-
Nya.,,).

Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalch,  demikianlch  Allah,
seperti    yang   disifati    oleh   diri-Nya   sendiri.    Dia   Kuasa   untuk
menciptakan anak dari  seorang kakek tua yang tidak diharapkan lagi
dapat    memberikan    anck,    dan    dari    seorang    wanita    mandul.
Sesungguhnya   Allah   SWT   tidak   akan   merasa   kesulitan   dalam
menciptakan  segala yang  dikehendaki-Nya,  karena kekuasaan Allah
adalah kekuasaan yang tak ada bandingnya !

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7005.   Musa menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr menceritakan
kepada  kani,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada kami
dari As-Suddi, ia berkata, tentang firman Allah SWT,  ±ll,`ir
'.~ffi. Y:  '5.:i. 'ff\   "Demikianlah,   Allah  berbuat   apa  yang

c7z.feAe»cJt7fr.-Ivj/c7, "   bahwa   maknanya    adalah,    "Aku    telah
menciptakanmu, padahal sebelumnya kanu tidak ada. "477

eee
dr

¥££efi'ifri=&;6{:}±=v€i#\:j6`aj\:~j,j=;:i+;j6

©3i=¥.f;G¥`ta=.'4±a;gjTsfjffi6
"Zdrriya berhata, 'Berilch alou soafu tondr thchwtl istrik«

telah mengundrng) '. AIZch beTfirman, 'Tandanya bagim«,
ham« tidck drpat berhato-hate de7tgan manusja sehama tjgr

halri, keoudi dengun kyarat, den seb«tlch (irian'La)

477   |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/645).
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T«hanm« sebanyal¢-banyalmya serta bertasbfhlah di wal¢te4
petang den pagi hari'."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 41)
Abu Ja'far berkata: Dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan

keadaan  Zakariya.  Zakariya  berkata,  "Wahai  Rabb!  Seandainya  ini
adalah seruan-Mu dan seandainya ini adalah suara malaikat-Mu yang
membawa  kabar   gembira  kepadaku,   maka  berikanlah   satu  tanda
bchwa   hal   itu   memang   benar,   agar   segala   bisikan   yang   telah
dihembuskan    kepadaku    menjadi    hilang,    yakni    bisikan    yang
menyatalran bahwa itu bukanlah suara malaikat-Mu dan bukan kabar

gembira dari-Mu. "

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7006.   Musa menceritckan kepadaku,  ia berkata:  Amr menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kami
dari As-Suddi, ia berkata, tentang firman Allah SWT,  j=;:i +;
'is`:'j, ''BerJ./aft cr*# sw¢/w /¢7cdr," ia berkata, "Zakariya berkata,

"Ya  Rabb!   Seandainya  suara  ini  berasal  dari  malaikat-Mu,

maka berikanlah aku suatu tanda! 11478

Kami telah menjelaskan sebelumnya dengan berbagai dalilnya,
bahwa  mina  kata  aJ.ql  adalch  tanda,  maka  tidak  harus  diulang
kembali.

Ahli    bahasa    Arab    berbeda    pendapat    mengenai    alasan
meninggalkan fecrmzch, padchal biasanya orang Arab mengungkapkan
feczmzch pada hunif )" yang datang setelah a/!/yang di-swha-kan.

Sebagian  mereka berkata,  "Asalnya  adalah  aj.i,  mereka berat
membaca  /as);dz.d  dalam  kasus  tersebut,   sehingga  mereka

478   As.Suyuthi dalan 24d-D«rr A/ A/a»tspr (2#2).
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menggantikannya dengan  a/z#  karena hunrf sebelum  /crsj/dz.d
di-/cz/Act, seperti perkataan &1613>'6 3it G:i. "

Ada juga  yang  berkata,  "Lafazh  tersebut  dalam  wczzcr#  iie6

yairrg naqish."

Mereka lalu dibantah, "Lalu, kenapa orang Arab men-f¢sAgr.r-
nya menjadi aj={, bckan a;:3i?"

Mereka.mgTjawab,"HalitusanakasusnyadenganlafazhEiJ>6
menjadi lafwh aipe."

Mereka dibantah kembali,  "Mereka men-f¢£Agz.r ii¢6 menjadi
:i:i; jika lafazh tersebut adalah nana, adapun selainnya m'aka kaidah
tersebut tidak berlalku. "

®,,

Ada juga yang berkata, "Lafazh tersebut asalnya alii, lalu huruf

y¢ yang  pertama  diganti  menjadi  a/z#  seperti  pada  lafazh  *G-  dan
®,

a£C.„

Mereka lalu dibantch, "Kaidal seperti itu dilckukan oleh orang
Arab hanya pada i.sz.in tsz//c7tsz.."

Kelompok  yang  mengingkarinya  pun  berkata,   "Seandainya
+*

benar apa kata mereka, maka lafazh 61}` semestinya RIj:u`.  Lafazh ig
semestinyajugaiJ;JG-."

Penakwi]anflrmanAIlah:£ef€+£±:.;a{:j±=Y€i&±;\:j6
T';;i   €\> (Allah  beTf lTman,  "Tand;nya bagimu, I;anu tidak dapat
berkatarkata  dengan  manusia  selama  tiga  hari,  kecudi  dengan
isyarat.,,).

Abu   Ja'far  berkata:   Allah   SWT  memberikan  hukuman
kepadanya   ulerdasarkan   riwayat   yang   kanii   dapatkan-   atas
permintaannya   terhadap   tanda   tersebut,   padahal   malaikat   jelas
membawalran kabar gembira untuknya.  Allah  SWT lalu menjadikan
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ayat tersebut dari dirinya sendiri, untuk menjelaskan kebenaran kabar

gembira` yang dibawa oleh malaikat.

Allah SWT menjadikan ayat tersebut sebagai gabungan antara
bukti  kebenaran  kabar  gembira  dengan  pembersih  atas  kesalahan

pertanyaanya.
RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7007.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan

:i:£a%a;:glfa¥;Qaa,:j=t%€n{th£\:fi3¥¥\:A~:7L=S{Y:;„.,€;'
aha  suatu  tanda  fochwa  istriku  telah  mengandung)'.  Allah
berfirman, 'Tandanya bagimu, kanu tidak dapat berhata-kata
dengan manusia  selan;a  tiga hari,  kecuali  dengan  isyarat',"
bahwa dia diberikan hukuman seperti itu karena malaikat telch
berbicara   langsung   kepadanya    dengan`   membawa   kabar

gembira, tetapi dia justru meminta tanda. Allah SWT akhimya
menghukum lisannya, sehingga dia tidak bisa berbicara kecuali

:;;8v¥;ajar,fa.A#{S,#„d]£:;„b:Ti=#'ha#d?€A{d¥::
berhata-kata dengan manusia selama tiga hart, kecuali dengan
isyaratl.Ifl]9

7008.   AI  Hasan  bin  Ychya menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
AbdulTazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar

F#,abar&,k£,keg;ffij,ri:a#ap,k:::¥#L„¥„an£;;a#
menggembiraharmu     dengan     datangnya     Yakya,     yang
membe»arha»... "  ia  berkata,   "Malaikat  berbicara  langsung

479   |bnu  Abi  Hatim  da|am  taisimya  (2/645)  dan As-Suyuthi  dalam +ld-Ztw A/

Mantsur(2JZ2:).
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*;P6a€,rfy€::~Z.d;aair,i:#,a#sY;{o#::„i#`%::A~*#+±j
telah   mengandung)'.   Allah  berfirman,   'Tandanya   bagimu,
kamu tidak dapat  berkata-kata dengan manusia  selama tiga
hari, kecuali dengan isyarat'."

Perawi  berkata,  "Dia (Zakariya) hanya bisa berisyarat.  Itulah
hukuman baginya manakala dia meminta tanda kepada Allah,

padahal  malaikat  berkata kepadanya  secara  langsung  dengan
membawa kabar gembira. "480

7009.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kanii, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far

t:i;§e£::jfi:#Tzj+e;%,:S,¥keT:;#:€§;¥i;:i#:fr~J;AI££i
telah  mengandunal."   AIlah  berfirman,   "Tandanya  bagimu,
hamu tidak dapat  berkata-hata _dengan  manusia  selama  tiga
fecrrj,   4ecwa/I.   de#gr#   i.syaraf,"   ia   berkata,   "Diriwayatkan
kepada  kami  bahwa  sesungguhnya  beliau  diberi  hukuman
dengannya,  karena  malaikat  telah  berbicara  kepada  beliau
secara  langsung  dengan  membawa  kabar  gembira,  namun
beliau tetap meminta tanda kepada Allah  SWT.  0leh karena
itu, Allah menghukum |isannya.48 I

7010.   Diriwayatkan kepadaku dari Ammar bin AI Hasan, ia berkata:
Abdullah  bin   Abi   Ja'far  menceritakan  kepada  kani   dari
bapaknya, dari Ar-Rabi', ia berkata: Diriwayatkan kepada kani
bahwa  sesungguhnya  beliau  diberikan  hukuman  dengannya,

48°   Abdurrazzaq  dalam  tafsinya  (I/392)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsinya

eel(##5?iizida|anztr"Masf.r(I/38®danlbnuAthiychdalanA"aehaITJ.rA/
Wa/.i.z(1/432).
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karena malaikat telah berkata kepadanya secara langsung dan
.berkata        kepadanya,        "Sesungguhnya        Allah        SWT
menggembirakanmu  dengan  Yahya."  Akan tetapi  setelch  itu
dia  meminta  tanda  kepada  malaikat,  malka  akhimya  Allah
SWT menghukum lisannya, sehingga dia tidak bisa berbicara
kecuali dengan isyarat.482

7011.   Abu Ubaid AI Washshabi menceritakan kepadaku, ia berkata:
Muhanmad bin Himyar menceritakan kepada kanii, ia berkata:

:huaf#83bt±ennt¥an¥fLm=n=ex#chans#:d£#6%:~5,u#{b;:
I;;{; j| £€f  €i;£. ;\=1{ ;S±=£ Y€i  "Berz./aA  afat  £"afw  f¢#da
foahwa    istriha    telah    mengandung)."    Allah    berfirman,
"Tandanya  bagimu,  kamu  tidak  dapat  berhata-hata  dengan

manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat," ±al bedsaito,
"Lisannya    memenuhi    mulutnya,    kemudian    Allah    SWT

membiarkannyase|anatigahari.M484

:afaaG-fiuki:,:ap:::s:erbfi;i;ial:AI',;:a,;a¥:;e;;LE{¥;#fj::e;
"Allah   SWT   berfirman,   'Tandanya   adalah   bahwa   kamu   tidak

berbicara kepada manusia selama tiga hart mendatang'." ]audi, Le[fazh
ul\    "e-nashab-ken   fi'il    mudhari',   bnhan   rae-nasha.b-ken    isim.
Seandainya makna ungkapan tersebut adalah  feq; iwdl ii£± `Y C13i CJ:;.FT

"Tandanya sesungguhnya kamu tidak berbicara selama tiga hari,"

482    |bnu Jauri dalam Zad,4J A4dsi.r (1/386) dan Ibnu Athiyah dalam 4/ MWAc}rrl.r j4/

483|%izai#u2b);irbinNufair.|a|bnuMa|kbinAmirAIHadhraniAIHimshi.Ia
tsz.gce  dan  termasuk  generasi  kedua  serta  rM"ttardyzrori.   Bapaknya  adalah
seorang sahabat. Dia wafat tahun 80 H. Lihat raqr7bq/ TaAczzl.b Gal.  138).

484   |bnu   Abi   Hatin   dalan   tafsinya  (2/646).   Di   dalan   kitab   yang   dicetak

sebelumnya, ungkapannya adalal Ar-Rashafi, sementara Syaikh Ahmad Syalcir
memperbaikinya sehingga menjadi AI Washabi.
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niscaya  kata  kerjanya  di-rcr/cr'-kan,  karena  ®i  ketika  itu  adalah  ®i
tsagz./ch, yang diubah menjadi mzfft¢jorcz/t7A. Ahan tetapi hal itu tidak
boleh, karena adanya makna yang telah kami sebutkan.

Kata }}1 dalan bahasa Arab biasanya bermakna memberikan
isyarat dengan dua lisan. Terkadang juga bermakna isyarat dengan dua
alis, atau dua mata. Bisa juga mengandung arti suara pelan bagaikan
bisikan, misalnya ungkapan Ju`ayyah bin Aid dalam bait syair berikut
lm,

+.Jll fry it''aife3   #   lj;; j¢dyi #€ 'o6~3
" Perkataan para pchlawan adalah suara pelan, dan komat-hamit

bagaikan suara unta dalam kerong:kongannya. "

Diungkapkan dalam bahasa Arab 1£3 #J£3 }}£ :)€j bit }J ''Sz.

/f/a» memberz.ha» z.syc7rczf. '' Demikian pula ¢jJ- ¥j;., misalnya dalan
ungkapan bahasa Arab `€;. ¢j6 i;rJ:> a;J:;a  ''Dz.a mew"*2f/»);¢ feAz.«ggq
me7%berz.ha» 7.s};arm/, " mak'sudnya gemetar menjelang kematian.

Seorang penyair berkata,

+--Ji Glin th i;+
"Aku tersungkruk dengan tengkuk dan gemetaran  (mekyelang

kematian).1485

dalan#ri]:¥;i::ee::gazpe#:t,t:::gfiTmak=TN;:fat€,.fy¥{;,
T'];4  €\„¢!S} <fffi S€fi} ':}S± "Tandanya bagimu, hamu tidak dapat
berkata-hata   dengan  manusia  selama  tiga  hart,   kecuali   dengan
isyarat?"

Pertama:   Berpendapat   bahwa   maksudnya   adalah   hanya
menggerakkan dun bibir, tanpa mengeluackan kata-kata.

485   Bait ini ada dalam A/-£isan c-.).
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7012.   Abu Kuraib menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Jabir bin
Nuh  menceritakan  kepada  kani  dari  An-Nadhar  bin  Arabi,
dari  Mujchid,  tentang  fiman  Allah  SWT,  \j;i; €i  ''Kec#a/i.
de#gr# I.s};crrcr/, " ia berkata, "Maknanya adalah menggerakkan
dunbibir.w486

7013.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami,  Isa menceritckan  kepada
kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allali
SWT,  T'±;i €\S %)S '-isfi  "Selama  tiga  hari,  kecuali  dengan
I.s)/arc/, "  ia  berkata,  "Maknanya  adalah  isyarat  dengan  dua
bibir.«487

7014.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sana.488

Kedua: Beapendapat bahwa maksudnya adalah isyarat.

Riwayat-riwayat yang sesual dengan makna tersebut adalah:

7015.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kani  dari  Salanah  bin  Nubaith,  dari
Adh-Dhahhak,tentanglafazh`iz;ji''Kec"a/i.de#ga#J.ryarat,"
ia berkata, "Maknanya adalah isyarat. w489

486   |bnu Abi Hatim dalan taBimya (2/635).
un    Ibid.
On    lbid.
489   |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafiinya  (2/646)  dan  As-Suyuthi  dalan Ad-D"rv A/

Matsur (2.123).
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7016,   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain   bin   AI   Faraj,   ia
berkata:   Aku  mendengar  Abu  Mu'adz  berkata:   Ubaid  bin
Sulaiman    mengabarkan    kepada   kami,    ia   berkata:    Aku

¥j;nd§[:Xe:„¥,.,.Ddhe¥„#z.;:#,1:#s8u:FaanadAalLLch£Sy¥::
dengan tangan dan kepala, tanpa berbicara. ''49°

7017.   Muhammad  bin   Sa'd  menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritakan

:]eiafckzi[.ib:rwhaT?|g:ap;ba#?c:ail:en„ugrA„b:S;;:::t,r£:
berkata,  "Maksudnya  adalah  dia  diberikan  hukuman  dengan
lisannya,     sehingga    dia    berbicara     dengan     orang     lain
menggunakantangannya."491

7018.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamch

Z[e]nfeg#T:,;+;P#,K::;,,.dd::g]:„n?Sy[:::,:'„]t:nb¥kgat::rT4=
ra7»Zartinyaisyarat.ii492

7019.   Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu tEzaid  berkata,
tf;6#J+€z#{s,#r'z.,j#:€j¢#;:;„£j`##+r%'
telah  mengandung)."   Allah  berfirman,   "Tandarrya  bagimu,
kamu tidck dapat berkata-kata dengan manusia  selama tiga
Acrrz.,    feczfcz/i.   de»gzzr'z    I.syaraf,"   ia   berkata,    "Allah    SWT

menj adikan tandanya berupa tidak dapatnya beliau (Zakariya)

'9°   |bnu Abi  Hatim  dalan tatsinya (2/646)  dan As-Suyuthi  dalam i4d-Dz„ i4/

Maatsur (2123).
'9]   Ibnu Jauzi dalan znd4/ Afusi.r (I/386).
'92   As-Suyuthi dalam Ad-DIAr7. A/ A/lmmr (2C3).
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berbicara  dengan  orang  lain  kecuali  menggunakan  isyarat,
hanya  saja  dia  tetap  bisa  berdzikir  kepada  Allah.  4r-rcrmz
artinya isyarat. w493

7020.   AI  Hasan  bin  Yahya menceritckan  kepada  kami,  ia berkata:
Abdunazzaq mengabarkan kepada kalni,  ia berkata:  Ma'mar

;#afi¥;kv¥:ip:daamk£]andy¥a::a£¥;:::.#48fimanAllch
7021.   Diriwayatkan kepada kami dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi

Ja'far menceritakan kepada kaini dari bapaknya, dari Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sana.495

7022.   Musa menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr menceritakan
kfad£.ks=i.i,;:e::k:fafi;££a£]]:ensc#T¥6k;Pfa#2e:„#,.

de#gr» 7.s);arc7f, " ia berkata, "Maknanya adalah isyarat. "496

7023.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

:::#uL:fianL]bf=F6,€Ta,2,ec£:a,:erdkea„:;„A:£;:[r[a¥,b:nakKnK=;i:
adalah kecuali dengan isyarat. w497

7024.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami dari Ibad, dari Al

ij6anj;efnu¥€#.TAT,a:I::,„s,:aT;,,f"#a#a:im¥Zj;
tidck dapat  berkata-kata  dengan  manusia  selama  tiga hart,
fec"cz/i. de#gzz» I.s);¢raJ ', "  ia berkata, "Dia (Zakariya) menahan

Ibnu Jauzi dalam Zed 4/ A4dsf.r ( I/386).
AbdurTazzaq dalam tatsinya ( 1/392).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/646).
Ibnu Abi Hatim dalan tafsinya (2/646).
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lisannya  dan  hanya  mengisyaratkan  dengan  tangan  kepada
keNInyaL, 'Bertasbihlah di waktu petang dan pagi haril.1498

Penakwi]an rirman Allah SWT:  ;jjt €Sf2; !£;= ai5 Jr3fj
}f=;rjjj  a}an  sebutlah  [nama]  Tuhanmu  sebanyak-banyaknya

serta bertasbihlah di wcktu petang dan pagi hart).

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah, Allah SWT
berfirman,  "Wahai  Zakariya,  tandanya  adalah  kamu  tidak  berbicara
dengan  manusia  selana  tiga  hari  kecuali  dengan  isyarat.  Itu  bukan
cacat  atau  aib, juga bukan penyakit.  Berdzikirlah  kepada  Tuharmu
sebanyck-banyaknya,  karena  kanu  tidak  dihalangi  untuk  berdzikir,
berfasbih, dan laimya. "

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7025.   AI  Qasim  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  Abi  Ma'syar,  dari  Muhammad  bin  Ka'b,  ia
berkata,  "Seandainya  seseorang  diberikan  keringanan  untuk
tidak   berdzikir,   -niscaya   Allah    SWT    clan   memberikan

::i:iananan£?Jk3?#Zjf¥fa,i:in;eiT#i€i¥F.
\S;fE=.  `Tandanya  bagimu,  karm  tidak  dapat  berkata-kata
dengan manusia selana tiga hari, kecuali dengan isyarat. dan
sebutlah(nana)Tuharmusebanyak-banyaknya'.'499

Jadi,   mina   firman   Allah   SWT   ed.t   a=;   "Serf¢
berfasbi.#o# d!. wa*:r!i pe/a#g, " adalah, agungkanlah Tuhanmu dengan
beribadah kepadenya pada walchi petang.

'98   A| Mawardi dalam ,4»-Jvlrfuf wa A/ `t®nm (lrs9l).
499   |bnu Abi Hatim dalam tasimya (2/646).
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{fj`il`  artinya  wakfu  dari  sejck  matahari  tergelincir  sanpai
matahari terbenam. Hal ini serupa dengan ungkapan seorang penyair,

'jji€ 9;I;Jl 3;i * ;.Jl 'y 3   #  i:±=f ui±jl ?;; dy :}±Jl Of

"Tidak ada bayangan pagi yang sanggup kamu lahahan, tidak pula

bayangansoreyangengkourasakan.'S°°

4/  /czz.`   artinya   matahari   tergelincir   dan   berakhir   dengan
terbenarmya matchari.

Lafazh  )&¥1  adalch  masAcZov  dari  (i;i),  seperti  ungkapan
seseorang, -¥S  i,'.tib± ':S ``Seseorang yarg pergi  untuk_meT_en_uhi_
kebutuharmya antara waktu terbitnya matahari sampai waftyu df auha. "
Kata keria mndfoarz.'-nya  adalch  j<:i  .  Demikian pula  I;:}Z;  :g:i£  :¢f.
Termasuk kata 3\£;J` sebuah kata tang diungkapkan dalan bait syair
Umar bin Abi Rabi''ch:

;¥3G'c.girL']Ti;i
"Apakah engkau termasuk keluarga Nu'am, enghau pergi pagi-

pagi?,Sol

Lafazh3JZ9tdiungkapkandalanbaitberikutini,

6*i fi+I fa: \=4:ji gfj   #   6;j£; i±; ail a.i; yi
"Kenapa Salma tidak pergi pagi-pagi sekali, setelah suaminya

meninggalhannya?IIsO2

5°°   Bait tersebut milik Humaid bin Tsaur AI Hilali.  Lihat i4d-Dtwa» (hal.  33).  Ia

adalch  gasz.drA  GAaea/fych yang bagus,  ia mengun9kapkannya tatkala Umar
bin Khaththab datapg kepada para penyair dengan berkata, "Tidak seorang pun
mengun8kapkan."(1776).

SOL   Bait ini mi|ik Umar bin Abi Rabi'ch, temasuk qasidah dengan judul j4J»z.# i4a/

IV" 'm. Lihat Ad-Dtwa» ®al. 120).
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iebchp:r£;ga::.kp:gid¥e=ali:¥:aap:a|g'i£##=±`yaatj:ycha
yang pertama kali muncul.

Riwayat-riwayat yang sesuni dengan makna tersebut adalah:

7026.   Muhanrmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Isa
menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang  firman  Allah  SWT,   }±a;¥.i; ;±j'`t a=;  "Serf&
bertasbihlah di waktu petang dan pagi hart," La bedsato, "Al
z.bhar    adalch    awal    fajar,    sementara    aJ    `asyz.)ry!.    adalah
Codongnyamataharihinggaterbenam."503

7027.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sana.504

®cO

Squfi£:;{jj!;ii±'j4£ii:;i'aisif±=s.'iap.i5j'6sj
©ed'1g-foJ

"Dan (ingndch) ketiha Mdldihat (Jibril) berhato, 'Hdi

Maryam, sesrmggrthnya Allah te)ah rrre7ndlih ham«,
menyrdham ham« dan melehihlcan lcan44 atas segrla wanjto

di dwnid (yang semas¢ dengrn ham")'."

5°2   Bait  ini  mi|ik  Jarir bin  Athiyah,  beliau menjawab  Ghasan As-Sulaithi,  salah

seorang penyair yang mengecam Jarir. Lihat 4d-Divan thal. 226).
503   |bnu Abi Hatiin dalam tafeimya (2/646, 647).
"   Ibid.
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(Qs. Aah 'haraan [3]: 42)
Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  Allah  SWT  Maha

Mendengar ketika istri  Imran berkata,  ''ycr Rabb./ Seszt#ggt+¢#}J¢ aha
menadearhan  anck  yang  add  dalam  kandunganha  untuk  menjadi
hamba yang shalih lagi berkhidmat, " dan kalaL malajikat berka;fa, "Hai
Maryam, sesungguhaya AIlah telah memilih kamIA. "

Makna   lafazh   3\2£:¢1   adalah,   "Dia  memilihmu  untuk  taat
kepada-Nya, dan Dia juga memberikan keistimewaan bagimu. "

Makna lafazh 3#3 adalah,  "Dia menyucikan agamamu dari
segala  keraguan  dan  kotoran  yang  biasa  mengotori  agana-agama
wanita anak Adam."

Ayat ;;J'W°`  f\=*  j>  Z}\i£:4`3 maknanya  adalah,  "Allah  SWT
memilihmu  dari  winifa-wanita  pada  zananmu  dengan  ketaatanmu
kepada-Nya,    dan    memberikan    keutamaan    kepadamu    daripada
mereka." Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW,

JJJ:;i :==! :=Ai \{j\:A :;iJ J,:;, i=J ij-^j \ij\:"; :;i
-,,

"Sebaik-balk  wanitanya  adalah  Maryam  putri   Imran,  dan

sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah putri Khawailid. ".

Maksud  dari  lafach   ''scba7.A-b¢j.A  wcz#z./c7ny¢"  adalah  sebaik-

baik wanita surga.

7028.   AI Husain menceritakan hal itu kepadaku dari Ali Ash-Shada'i,
ia berkata: Muhadhir bin AI Muwarra menceritakan kepadaku,
ia berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari
bapaknya, dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata: Aku mendengar
Ali   di   Irak   berkata:    Aku   mendengar   Rasulullah   SAW
bersabda,

JJJ:± :i i±Ji ,a.LJ ¥J J,:+ i=:, ii--J; ,a.LJ =
-,,
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"Sebaik-balk  wanitanya  adalah  Maryam  putri   Imran,   dan

sebaik-baik wanitanya adalch Khadij ah putri Khawal|id. '6°5

7029.   Yunus    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan   kepada   kani,   ia   berkata:   AI   Mundzir   bin
Abdillah AI Hazami menceritakan kepadaku dari Hisyani bin
Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib,
bahwa Rasulullch SAW bersabda,
'Li ieri aao' £L ;>3 ¢®,+ i=+ ij.„j; ;}=jo, £L g

`,,,

JJ:3i
"Sebaik-balk wanita surga adalah  Maryam putri  lmran,  dan

sebaik-baik      wanita      surga      adalah      Khadijah      putri
Khawaiiid.M606

7030.   Bisyr    menceritckan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang frman Allah SWT,  ¢'6 Sj
ed't9~foLgg±i£:;ijj!;=i±';4:I;2;{'2{iLL±=±.'iap.i
"Dan    (ingatlah)    ketika    Malaikat    (Jibril)    berhata,    'Hai

Maryam,      sesungguhnya     Allah     telah     memilih     kamu,
menyucihan hamu dan melebihhan hamu atas segala wanita di
dunia (yang semasa dengan kamu)."

(Qatadah  berkata:)  Diriwayatkan  kepada  kami  bchwa  Nabi
SAW bersabda,

`JJJ:= Li i=Ji3 `J=+ :i;,i `J,* ,ri; ij-~Jl; j+==

alhai £Lj + Ai= ci :4ii,j3

505    AI  Bukhari  dalam  ,4#cldi.ts  4/  Azlbfya`  (3432),  Muslim  dalam  F¢dfecr`!./  ,4sfo-

S*ahabafo (69), dan Ahmad dalam Afus#nd ( I/84).
506    At.Tirmidzi dalam A/ A/a»agi.b (3877).
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"Cukuplah bagimu  Maryam biuti  Imran,  demihian pula istri

Fir'aun,    Khadijah   binti    Kh:uwailid,    dan    Fatimah   binti
Muhammad, dari wanita-wanita lainnya. "5"

Qatadah berkata: Diriwayatkan pula kepada kami bahwa Nabi
SAW bersabda,

¢  ¢ul'3  j>  ;i=.i  tui±;:; :I:i; a,I:,:a :}+;}i  :;r;  rfu  :;;S,,_,,,,¢,

:,JJ: f'13 j £J3 uk :GJi3 ¢:±
"Sebaik-baiknya   wanita   yang   menunggangi   unla   adalah

wanita-wanita baik-baik dari kalangan Quraisy,  dialah yang

paling   sayang   kepada   anak   kecil   dan   paling   mekyaga
suaminya. 508

Qatadall   berkata,   "Seandainya   aku   tahu   bahwa   Maryam
menunggangi unta, maka aku tidak akan melebihkan yang lain
daripadanya."

7031.   AI Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq
mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar mengabarkan
kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allali SWT,   i±;j~
<±j£}.t9~CiJ6£g}:jl£;j{jj};jJ;'j¢}Lfli2;t'2{S}''f7c7z.Moryc7m,

sesungguhnya  Allah  telah  memilih  hamu,  menyucihan  kamu
dan  melebihkan  hamu  atas   segala  wanita  di  dunia  (yang
semcrscJ  cJe#grr#  Az7mwJ,"   ia  berkata,   "Abu  Hurairch  pemah

meriwayatkan    bahwa   Nabi    SAW   bersabda,    'Sebcrz.*-bcri.*
wanita yang menunggangi  unta  adalah wanita-wanita  baik-
baik   dari   kalangan   Quraisy,   dialah  yang  paling   sayang
kepada   anak   kecil   dan   paling   mertyaga   suaminya'.   A:bu

5°7   At.Tirmidzi  dalam  ,4/  A/a»agz.A  (3878)  dan  AI  Hakim  dalam  4/  Mus/ndrck

So8A3i/]85u7|karida|amA„.IV7.AaAdariAbuHurairahsecaramat"/'(5082).
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Hurairah  berkata,  'Maryam  tidak  pemah  menunggangi  unta
Sekali puni. n509

7032.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far   menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   tentang
fiz±4TLL:ELLSWST'giv¥{4'#;j#j;'#.;,':i":k
Malaikat  (Jibril)  berhata,  'Hai  Maryam,  sesungguhnya  Allah
telah memilih kamu,  menyucihan hamu dan melebihhan hamu
alas  segala wanita di dunia (yang semasa dengan hamuJ' ," .La
berkata,  "Tsabit AI Bannani pemah meriwayatkan  dari  Anas
bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

gTl; 'L+ LT3 t'Jl* Li; ij~~j; :if,i fty'tl°i :L; ¥
Ji=: :i iibj3 `JJJ:£ Li i=;Jij `J>} 5i},
6,,a,,,,,

'Ada  empat  wanita  terbaik  di  dunia,  yaitu:   Maryam  binti

Imran,  Asiyah  binti  Muzahim  (istri  Fir'aun),  Khadijah  binti
Khuviailid, dan Fathimah binti Muhammad'.'6]°

7033.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   Adam   AI   Asqalan
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Syu'bah menceritakan
kepada   kami,   ia   berkata:   Amr   bin   Murrch   menceritakan
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Murrah AI Handani
meriwayatkan dari Abu Musa AI As'ari, ia berkata: Rasulullah
SAW bersabda,

+i,J *-^J; S; :ul, dy :Ji<;; P'3  .¥ ]ti], dy :,i+
Ji=; t+ ;=bjJ `ul:* ,ri i=;JiJ JJ£} 6i},
.,,,,,,,,

5°9   Muslim da|am Fadbzz `f./ .4sfr-Shchabch, dari Ibnu Thawus, dari bapalmya, dari

Abu Hurairah, secara marrfu (200), dan Ahmad dalam A4us#ad (2/269).
5[°   AI Hind dalan Kaur 4/ Umma/ (24404) dan lbnu Adi dalan A/ Kami./ (4/1533).



TlafsirAth-TTderi

"Lelaki   sempurna   itu   banyak,   tetapi   tidak   ada   wanita

sempurra  kecuali  Maryam,  Asiyah  (istri  Fir'aun),  Khadijah
binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. ""

7034.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Abu  AI
Aswad AI Mishri menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Lahi'ah    menceritakan    kepada    kami    dari    Amarah    bin
Ghaziyyah,   dari   Muhanmad   bin   Abdullch   bin   Amr  bin
Utsman,     ia    berkata:     Fatimah    binti     Husain    bin    Ali
meriwayatkan  kepadanya,  bahwa  Fatimah  binti  Muhanmad
SAW pemah berkata, "Rasulullah SAW pada suatu hari datang
menemuiku,  dan saat itu aku sedang bersama Aisyah.  Beliau
lalu berbincang-bincang  berdua denganku,  dan  akhimya  aku
menangis.  Kemudian  beliau  berbincang-bincang  berdua  lagi
denganku,   dan   akhimya   aku   tertawa.   Aisyah   kemudian
bertanya kepadcku tentang hal itu,  dan aku berkata,  `Engkau
tergesa-gesa!  Haruskah  aku  mengabarkan  rahasia  Rasulullah
SAW ! ' Akhimya dia meninggalkanku. "

Setelah   Rasulullah   SAW  wafat,   Aisyah   bertanya  kembali
kepadanya, dan dia menjawab, "Rasulullah berkata,  'B!.crscI#)/cr
Jibril membowakan AI Qur`an satu kali dalam satu tahun, dan
ketiha  itu  dia  membawakannya  dua  kali.  Tidaklah  satu nabi

pun  kecuali  dia  berumur  setengah  dari  nabi   sebelumnya,
sementara umur  Isa adalah 120 tahan, dan umurha sekarang
60 tahun, maka aha mendrga aha akan wof;at tahun ini. Tidak
ada  wanita  yang  ditinggal  mati  seperti  keadaarmu,  maka
bers¢bar/ch./' Aku pun menangis.  Beliau lalu berkata,  'Ka"c/

5"    AI Bukhari dalan A/4wh'J.inch (5418).
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adalah pemimpin wanita pendnduk surga, beserta Maryam AI
Bcr/A"/'. Beliau lalu wafat pada tahun itu."5L2

7035.   AI   Mutsanna  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Abu  AI
Aswad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Lahi'ah
menceritakan kepada kami dari Amr bin AI Harits, ia berkata:
Abu  Ziyad  AI   Himyari  menceritakan  kepadaku  bahwa  ia
mendengar   Ammar   bin   Sa'd   berkata:    Rasulullah   SAW
bersabda,

rfu  i;  ;i.~j;  Oi=j=;a;  \ir  g3ii :ii;  j±,  i±;;,+i  Oi=j:a;

frha.,
"Khadijah   diberikan   keutamaan   atas   wanita-wanita   pada

umatha,   sebagaimana   Maryan   diberikan  keulanaan   atas
Wanita-wanita seluruh dunia. ''6\3

Seperti yang telah kami jelaskan, makna lafazh i)#3 adalah,
"Sesungguhnya  Allah  membersihkan  agamamu  dari  segala  kotoran

dan keraguan. " Hal itu sama seperti perkataan Mujahid dalam riwayat-
riwayat berikut ini:

7036.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  lsa,  dari  Ibnu  Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman AIlah SWT,  ¢}L:I;:;{'2{ S}

5j|¥; "Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucihan
hamw, " ia berkata, "Maksudnya adalah Allah SWT menjadikan
imanmubaik.M514

S\2    A,| Bukha|.\ dalar[\ Fadha`il AI  Qur`an ®ab..  Kara Jibril  Yu'arridh AI  Qur`an
`J4/a# Ivabi.};i.) dan Ahmad dalan Mus#ed ( I /231).

5L3    As-Suyuthi dalam ,4d-Dw" A/ Ma#tswr (2#3).
5'4    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/647).
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7037.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sana.5[5

7038.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT,  €}!£l£:;{j

<±Sf;i iI ¥:±, SS "Dan melebihkan hamu atas segala wanita
di    dunia    (yang    semasa    dengan    hamu),"     ia    beckata.,
"Maksudnyaadalahwanitapadamasanya."5]6

Para   malaikat   -seperti   riwayat   yang   kami   dapatkan-
berbicara secara langsung kepada Maryam.

7039.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamali
menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Ibnu     Ishaq
menceritakan kepadaku, ia berkata, "Maryam ditahan di dalam
tempat  peribadahan  bersama  seorang  lelaki  bernama  Yusuf.
Bapak  dan  ibunya  telah  menjadikannya  sebagai  pengabdi,
maka  keduanya  ada  di  dalam  tempat  peribadahan.  Jika  air
keduanya  telah  habis,  maka  mereka  membawa  bejana  dan

pergi  ke  sumber  air  untuk  semua  mengambil  air,  kemudian
kembali    ke    tempat    peribadahan.     Ketika    itu    malaikat
menghadap  Maryam  sambil  berkata,     ¢}Lfll2;i '2{  6}  L±;i.
<±j!£}.i 9~£; Sf grfl£:j{j j|;jJi'j  `f7az. Afar)/c7m, scs2t»gg2tA#);c7

Allah telah memilih hamu,  menyucihan kanu dan melebihkan
kamu  atas   segala  wanita  di  dunia   (yang  semdsa  dengan

S,S     Ibid.
5]6   A| Mawardi dalan j4„Iverhaf w .4/ `Lfyz/« (I/392).



S"ch Andi ` Imtttrm

hamzf)'.  Tatkala Zakariya mendengar hal  itu,  beliau berucap,
`Sesungguhnyap`ndlmranmemilikikedudukan'."5L7

®-

©es3If€'€Irjtj,di{j*1,#tLfj*.
``Hal Maryant+ saedch kepeda Tuna:rmu, suiud dam

ruku:lab bersama orang-orang yang ",ku."

(Qs. Aali Thraan [3] : 43)

Abu  Ja'far  berkata:  Allah  SWT  di  dalam  ayat  tersebut
mengabarkan  perkataan  malaikat  kepada  Maryan,  `;9, #f ;±±;±
"Hat    Maryam,    taatlah    kepada    Tuhanmu!"   M:ak:sndnya.   alddrch

ikhlaskanlch niatmu hanya untuk AIlah.

Telah  kami   ungkapkan   sebelumnya  makna  kata  a/  gzt»«/
beserta  dalil-dalilnya.  Perbedaan pendapat  antar  ulana yang  ada di
sana,  sana dengan perbedaan pendapat dalam ayat ini, maka   kani
akan mengungkapkan sebagian pendapat mereka dalan bahasan ini.

Pertama:    Berpendapat   bah.wa   makna   kata   ¢SI   adalah
"Panjangkanlahruku!"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7040.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  lbnu  Abi
Najih, dari Mujahid, tentang fiman Allah SWT,   #{;±±;i.
¢)i;;;i "Hat  Mar'yarrl,  taatlah  kepada  Tuharmu!"  .ra behal^a,

5]7   As-Suyuthi   dalam   4dJhar   ,4/   Mantsur   (2/195),   dan   dia   menyebutkan

sunbemyakepadalbnuJarir,sertaAIAlusidalamJ{whA/^fa['a«z.(3/154).
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"Maknanya  adalah,   panjangkan  rukunu.   Itulah  makna  a/

qunut."5|8

7041.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   beckata:   Syibil
menceritakan kapada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sana.5 '9 `

7042.   AI  Qasim menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, `;}±J,#t
''ractr/crfo fepnda rwfecwz#!ci, " Mujahid berkata, "Panj angkanlah

rukunu dalam shalat. Itulah makna cr/ gw#w/.M52°

7043.   AI   Mutsama   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdullah  bin  Idris
menceritakan  kepada  kani  dari  Laits,  dari  Mujahid,  bahwa
ketika dikatakan kepadanya  *1, #i j=J¥.   "Haz.  Mcrryam,
facr£/aA  feprcJcr  r"Ac7»7»%./"  ia  melakukan  shalat  hingga  dun
matakckinyabengkak.521

7044.   AI  Qasim menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdullah  bin  Idris
menceritakan  kepada  kami  dari  Laits,  dari  Mujahid,  bahwa
tatkala dikatakan kepadanya  gEj, #{ Li3± ¥.   "fJaz. A4¢ry¢m,
fcrafJaft  feprda  rw¢a#mw.„ ia  melckukan  shalat  hingga  dun
kakinya benckak.

7045.   AI   Mutsama   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Abdurazzaq
menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:      Ats-Tsauri

518   zdd4/ hJasir (I/387, 388).
Sy9     Ibid.
sO    lbid.
52[    |bnu Abi Hatim dalam tatsimya (2/648).
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mengabarkan kepada kami dari lbnu Abi Lalla, dari Mujahid,
ten+ang fi\:rman AIlah,  ±S;i;I S "Taatlah kepada Tuhanmu, " ±a
berkata, "Maknanya adalal panjangkanlah rukunu. "

7046.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata,  Ibnu  Abi
Ja'far  menceritakan  kepada  kami  dari  bapaknya,  dari  Ar-
Rubayyi',  tentang  firman Allah  SWT,  gEj i;:{±;;:;.   "fJoz.
Maryam,   taatlah  kepada  Tuhanmu,"  .ia. bck:ate,  "Al  qunut
adalah    ruku,    Oadi    maknanya)    Allah    SWT    berfiman,
'I:akuhandah shalat untuk Tuhapmu! ' U"dsExpan   i, '€1.'}, S,.i

as^:all   sama   dengan   I+;:]   tfJ})I,   yang   maknanya   rukulah
kepadanya di dalan shalat. Sujud dan rukulah bersama orang-
Orang yang rcku.w522

7047.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kani dari Sufyan, dari Laits, dari
Mujahid,  tentang  firman  Allah  SWT,  e)±J, #t.£±±;i.   "J7crz.
Maryam,    taatlah    kepada    Tuhanmu,"    ±zL   bedsato,    "D±al
melakukanshalathinggakeduakakinyabengkck."523

7048.   Ibnu    Barqi    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Auza'i menceritckan
kepada kani tentang firman Allah SWT, e;}, #{.£±±;:i.  ''Hcrz.
Maryam,    taatlah    kepada    Tuhanmu,"    .\a.   beika:to,    "DLa
melakukan    shalat    hingga   nanah    mengucur    dari    kedua
kakinya.w524

522   |bnu Abi Hatin dalan tafsinya (2/648) dan Ibnu Athiych dalam j4/ M#faarrJ.r

Al "aif iz (11434).
523   |bnu Abi Hatin dalam tafsinya (2/648) dan Ibnu Athiyah dalam 4/ MwharrJ.r

AI Wofiz (\1434).
524   |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/648)  dan  As-Suyuthi  dalam 4d-D#rr A/

Mantsur (2l\9S).
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Kedua:    Bexpendapat    bahwa    maknanya    adalah    berlaku
ikhlaslah kepada Rabbmu!

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7049.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:  AI Hamani
menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Ibnu    M-ubarak
menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Salim, dari Sa'id,
tentang  fiman Allah SWT,  stj, #t J±¥.   "Ha7. Mczr);8m,
fcraf/aft  fepndcl   rwha#mw, "  ia  berkata,   "Maknanya  adalah,
berlakuikhlaslchkepadaRabbmu!1.525

Ketiga:  Berpendapat bahwa maknanya adalah taatlah kepada
Tuharmu!

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7050.   AI  Hasan  bin   Ychya  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Abdurrazzaq mengal)arkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah

:T=i#,26#6  bahwa  maknanya  adalah,  taatlch  kepada
7051.   Musa    menceritakan     kepada    kani,     ia    berkata:     Amr

menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT,   #{

eEJ7bahwamaknanyaadalah,taatlahkepadaTuhanmu!527
7052.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq

menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Muhammad bin Harb
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Lahi'ah

525    A| Mawardi dalam ,4"-IVwhaf wa 4/  `Lfy## (1/392).
526   Abdurrazzaq dalam taftinya (1/393) dan AI Qurthubi dalam .4/ /amJ.' /z. 4Aha7»

4/ 91#. `an dengan lafach (aj>ul fpD (4/84).
527   As.Suyuthi dalam 4d-Diirr 4/ M4"tswr (2/24).
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menceritakan kepada kami dari Abu Haitsam, dari Abu Sa'id
AI Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

&i kif j* OTjj.I dr L#i 4± j~ojj: c3+ if
a

"Setiap hurrf dalam AI  Qur`an yang menyebutkan  al  qunut,

mcka maknanya adalah ketaatan kepada Al|ah NS2:8

7053.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Dari
Ibad bin Manshur, dari AI Hasan, tentang fimian Allah SWT,

¢X;;;i S i:;;;;i  "Hai Maryam, taatlah kf.pada Tuhanmu," La
berkata, "Beribadahlah kepada Rabbmu! '' 529

Abu Ja'far berkata: Kami telah menuturkan makna c7r-rzt*«'
dan  cry-szt/.2fd  dengan  berbagai  dalil  yang  menunjukkan  kebenaran
makna tersebut, yakni mengandung makna tunduk kepada Allah SWT
dengan ibadah dan ketaatan kepada-Nya.

Jadi, makna ayat tersebut adalch, "Wahai Maryam lakukanlah
ibadah   kepada   Allah   secara   ikhlas   untuk   mencari   wajah-Nya.
Lakukanlah ibadch  secara khusyu dengan orang-orang  yang khusyu
beribadah kepada-Nya,  dan dengan rasa syukur kepada-Nya,  karena
Dialah yang telah memuliakanmu, memilih-Mu, menyucikanmu, serta
mengutamakanmu dari perempuan-perempuan pada zamanmu ! '

coo
528   Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam MZAs#ad-nya (3/75) dan AI Hind dalan

Kaur 4/  Umma/ (2059).  Di  dalam  sanadnya  ada  lbnu  Luhai'ah,  yang  nana
aslinya  adalah  Abdullch.  Dia  dilemahkan  oleh  para  kritikus  hadits,  seperti
Abdurahman bin  Mahdi,  Ibnu Abi Maryam,  Ahmad bin  Hanbal,  Yahya bin
Main, dan Ibnu Zur'ch.
Ada juga  yang  mengatakan  bchwa  hafalannya  kacau  setelah  kitab-kitabnya
terbakar.  Lihat kitab ,4/ /awl wa ra'dz./ oleh lbnu Abi Hatim Ar-Razi, bagian
kedua  dari  jilid  kedua  (145-148).  Demikian  pula  kitab  ra%dri.a  ,4f-rcIAde!b

529{3i:)Athiychda|anj"M"Aarrz.rA/Wa/.I.z(1/434).
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;=;a;id#.;£i¢.'ul'#ejced+L*j;=I.{#fi6,.,al,`'3
©6ji±;;£f+.'ul'=|=63i;3:ife#.i

"Yang demikrdn itw adrlah sehagian dch berito-berito grjb

yang Kanri wakyu:ken kepeda kanu (ya Mwhammed) ;
Padchal ken" tidck hadir beserto mereha, ketiha mereha

melemparhan anal¢~airal¢ Panah mereha (untwk mengundi)
siapa di antara mereha yang alcan memelihara Maryan,

dan ham« tjddr nadir di sisj mereha ketiha mereha
bersengketo."

(Qs. Aari 'hoaan [3]: 44)
Abu Ja'far berkata:  Maksudnya adalah,  segala berita yang

telah  Allah  kabarkan  kepada  hanba-Nya,  yakni  tentang  cerita  istri
lmran dengan putrinya, Maryan, demikian pula tentang Zckariya dan

putranya, dan semua kisah yang dituturkan, mulai dari firman-Nya,  C)i-G:fl)  '{6;r   uijie`  ^dr\  "Sesungguhnya  Allah  SWT  memilih  Adam  dan

IVwfo... ' hingga cerita gaib, lalu berita-berita tersebut Allah kumpulkan
dalam lafazh C:+li  "ycrrzg c7emz.kz.a» ztw".

Maksud dari kata "cI/ gri.a"  adalah sesuatu yang tersembunyi
dari  berbagai  berita tentang berbagai  kaum,  yang  sana sekali  tidak
kanu teliti wchai Muhammad, tidak pula kaummu. Hal itu pun hany
diketahui oleh segelintir orang dari kalangan ahli kitab dan ulana.

Allah SWT kemudilah mengabarkan bahwa Dia mewahyukan
itu semun kepadanya sebagai hufiah atas kenabiannya dan bantahan
atas orang-orang yang tidak menerima risalahnya dari kalangan ahli
kitab,  padahal  mereka  menyadari  bahwa  Nabi   SAW  tidak  akan
mengetahui berita-berita gaib tersebut kecuali berdasarkan wahyu dari
Allah SWT. Mereka juga tabu bahwa Muhammad SAW adalah w""z.
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(tidck  bisa  membaca  dan  menulis),  sehingga  sudah  pasti  dia  tahu
berita tersebut dari AI Kitab atau dari alili kitab.

a,,,
Kata tTfil`  adalah bentuk mczfAc7c7r dari  lafazh  lJS` ::j  ®%  +¢

"Si fulan menghilang."  Fi'il rrmdhari'-nya 'L;riL dengarL mashdar   \£i

dan fa.
Makna  lafazh  Ou'!   A>jJ`  adalah,   "Kani  menyampaikannya

kepadamu."

Asal makna lafal ;\it;:¥l adalch menyanpaikan wahyu.

Hal  tersebut  bisa  terjadi  dengan  tulisan,  isyarat,  ilharn,  dan
risalah,  seperti  dalam  firman Allah  SWT,  j£!{    j£&J c;jfj    "Da#
r#fecr#mw   rmewczkywkcz#   4epczc7cI   /ebcr¢. "    (Qs.    An-Nahl    [16]:    68).

Maknanya adalah, menyanpaikan z./rfeam kepadanya.

Juga seperti firman Allah SWT,  ;=;?\;=i{ jLi=3i 3*   "D"
(ingatlah),  ketiha  Aku  ilhamhan kepada  pengihat  Isa yang  setia .... "
(Qs.  AI  Maa`idah  [5]:  111),  Mcknanya  adalah,  aku  menyanpaikan
z./feczm kepada mereka.

Juga seperti yang dikatakan oleh Ar-Raj iz,

-fab i,i, ¢' uiJi
"Allah mewahyuhan kepadanya agar diam, maha dia pun diam .... '63°

Maknanya adalah, Allah menyampaikan perintah tersebut kepadanya.

Juga  seperti  fiman  Allah  SWT,  \€;2:;€j#!S;£oi#'|a;3<6
`` Lalu ia memberi isyarat kepada mereka;  hendaklah hamu bertasbih

530   Bait ini mi|ik AI Ajjaj. Bait lengkapnya adalch,

ti;in6 3ijji qJ' £3 . . . :=i= aj *)tyi o.3!
"Denganizinnyabunitidakmembangkang.Allahmewakyukankepadanya;6rf
dian."
Lihat Ad-Dtwa# qal. 218).
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dz. wafr2f pagz. .dcz77 pe/urlg.`''. (Qs. Maryam [19] :  11). Maknanya adalah,

ia menyampaikan isyarat kepada mereka.

Jadi,  asalnya -seperti  yang telah saya jelaskan terdahulu-
adalch menyampaikan kepada mereka,  baik dengan  isyarat minbun
tulisan.

Demikian pula flman Allah SWT,     dL6+£' <4!±£lfiij
;i;S±SA    "Sesungguhnya   syetan  itu  membisikkan  kepada   kawan~
faow;cric#j;cr."     (Qs.     AI     An'aam     [6]:     121).     Maknanya     adalah,

menyarnpaikannya dengan bisikan.

JugadalanfirmanAllahswT,'£;#3.,^>f39£Y~6l;a.f`fi3|ij5
``Dan AI  Qur`an ini  diwahyuhan kepadaku  supaya  dengan  dia  aku

memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai
4/ gwr`cr# ¢padcr#}itzJ. " (Qs. AI An'aan [6]:  19). Maknaya adalah,
disampaikan kepadaku dengan kedatangan Jibril dari sisi Allah SWT.
Wahyu itu sendiri adelah sesuatu yang diwahyukan, maka orang Arab
menanlakan tulisan  sebagai  wchp/a/,  karena itulah tulisannya,  seperti

perkataan Ka' b bin Zuhair,

ifty' ;i` i i}l ;li; :q;;i   #   'JJ:C= ¥ `L5j~Ylj ;i:jl d~`i
"Berbagai qasidah telah sampai ke berbagai negeri asing, bahkan ke

segala pekyuru, semuanya melehat pada mereka bagaikan tulisan

yangterukirpadabatuyangbisu.'$3]

Makna kata  "wcrJ!)/ct" dalan bait syair tersebut adalah tulisan

pada batu.

Terkadang   mengandung    arti    kitab    secara    khusus,   jika
menulisnya  dengan  kata  dj  tanpa  ycl,   seperti  dalam  perkataan
Ru'bin,

53L    Bait ini mi|ik Ka'b bin Zuhair. Lihat [4d-Dtwa» that, 98). Malma. wahyu dalam

bait ini adalah tulisan.



Serch Aalt ` Imroun

•i+€,o+£ul`:£?;j¥+o#=.}£i:?'rfe:i#J

"Setelah hrtyan yang turun begitu derasnya, demihian pula hlyan yang

mengukir di atas bumi, seakan-akan ia dyil yang diuhir oleh

Penulisnya.I$32

Penakwi]anfirmanAl]ah:;{£j.i;{ifiiff6#.;i;ij.`ul'#6j
J;£S  (Padahal  kamu  tidak  hadir  bes6rta  nereka,  ketika  meTeka
melemparkan anak-anak panch mereka [untuk mengundi] siapa di
antara mereka yang akan memelihara Maryam).

Abu  Ja'far  berkata:  Makna  ayat tersebut  adalah,  "Padahal
kamu wahai Muhammad, tidak bersama mereka, sehingga kamu tahu
tentang  mereka  karena  kanu  sendiri  menyaksikannya,  akan  tetapi
kamu tahu semua itu karena Aku mengabarkannya kepadamu. "

Kalimat ijjrty maknanya adalah, di sisi mereka.

Kalimat 6)±i; ®3! maknanya adalah, ketika mereka melemparkan

pena-pena mereka.

Kalimat  i{i%i    maknanya  adalch,  undian  yang  dilemparkan
oleh   orang-orang   bani   Israil   untuk   menentukan   siapakah   yang
mengasuh  Maryan,  seperti  yang  telah  kami jelaskan  dalam  fiman
Allah SWT u:j3 qiir3.

Riwayat-riwayat yang sesual dengan makna tersebut adalah:

7054.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hisyam  bin  Amr
menceritakan  kepada kami  dari  Sa'id,  dari  Qatadah,  tentang
fi:\rrml\  AIlal S:WT,  F±;fi i:= \=:)  "Padahal  kamu  tidak

532   Da|am bait ini Ru'bch menuturkan peninggalkan Abu AI Abbas As-Saffih.
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hadz.r beJerfa merckcz, " bchwa maksudnya adalah Muhammad
-SAW.533

7055.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada    kami,     ia     berkata:     Isa
menceritakan kepada kani dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang  fiman  Allah  SWT,   ;i;aiff  6j:a.  'Kefz.ha  mereha
melemparkan  anck-anak  panah  mereka,"  bath:NIal "alksndnya,
adalah    Zakariya    dan    kawan-kawannya,    ketika    mereka
melakukan undian untuk menentukan yang berhck mengasuh
Maryan, ketika dia datang kepada mereka. 534

7056.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kani dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang serupa. 535

7057.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang fiman Allah SWT,  =;rcj

%fifehGa';'ha€#u#i#%r.#rtfm:m#:£#i
mereka    melemparkan    anak-anak   panah    mereka    (untuk
mengundi)  siapa  di  arttara  mereha  yang  akan  memelihara
Maryam.  Dan kamu tidck hadir di sisi mereka ketiha mereha
bersc#gfeft7, "  bahwa  maknanya  adalah,  Maryam  merupakan

putri  peminpin  mereka,  maka  bani  Israil  saling  berlomba
untuk  mendapatkannya,  dan  alchimya  mereka  mengadakan
undian  untuk  menentukan  orang  yang  berhak  mengasuhnya,

533    As.Suyuthi dalam4d-Di/rr 4/ Mcl#tswr (2/24).
534   |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/649, 650).
535   |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/649, 650).
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dan     Zckariya     pun     memenangkannya.     Zakariya     pun
mengasuhnya. Istri Zakariya adalah saudara ibunya.

Qatadah berkata, "Zakariya mengambi|nya. M 536

7058.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq       mengabackan      kepada      kami,       Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang fimian Allah
S;Wrr ,  .;i;iHfi 6fi. "Ketika mereka melemparhan anak-anak
pcr»czA   mcrefac7,"   ia  berkata,   "Mereka  saling  berundi   untuk
menentukan   orang   yang   pantas   mengasuh   Maryam,   dan
akhimya Zakariya memenangkan undian tersebut. " 537

7059.   Muhanmad   bin   Sa'd  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan
kepadaku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman
Allah SWT,  iT£' jig; j€.i ;{lfiff 6#. S£ £.'j ff 6j
"Padrhal  kamu  tidak  hadir  beserta  mereka,  ketika  mereka

melemparkan  anak-anak  panah  mereha   (uutuk  mengundi)
siapa  di  anlara  mereka  yang  akan  memelihara  Maryam,"
bahwa ketika Maryam dilahirkan di dalam masj id, orang-orang
ahli masjid yang biasa menuliskan wahyu saling berundi untuk
menentukan  orang  yang  berhak  mengasuh  Maryam.  Allah
s6w#rfu#¥.,je±Me%,aifeij!-i;#-;ul'„p#focai
kamu tidck hadir beserta mereka, ketika mereka melemparhan
anak-anak panah mereka  (untuk mengundi)  siapa  di  arttara

536   A| Mawardi dalan .4p-IvafAat wa A/ `Lfy«» (1893).
337   Abdurrazzaq dalam tafsinya (1rs94).
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mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir
di sisi mereka ketika mereka bersengketa.'b38

7060.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain,   ia   berkata:   Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata:  Ubaid mengabarkan kepada
kami, ia berkata: Adh-Dhahhck berkata, tentang fimian Allah
SWT,   i;}'   #S  j#.i  ;{;fiiff  C#.  5£  "Kefz.ha  mcreha
melemparhan   anak-anak  panah   mereha   (untuk  mengundi)
siapa  di  antara  mereha  yang  akan  memelihara  Maryam,"
"Maksudnya yakni ketika mereka berundi untuk menentukan

orang yang berhak mengasuh Maryam, dan akhimya Zakariya
memenangkan undian tersebut. " 539

7061.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu  Bakar  AI  Hanafi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibad,
dari  AI  Hasan,

peif 6#-
tentang firman Allah SWT,   ;i ;i;.`J}' #ej
"Padahal  kamu  tidak  hadir  beserta  mereha,

ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka  (untuk
mengt/#dJJ, " ia berkata,  "Maksudnya mereka mengundi untuk
menentukan  orang  yang  berhak  mengasuh  Maryam.  Hal  itu
tentunya   merupakan   perkara   gaib   bagi   Rasulullah   SAW,
manakala Allah mengabarkannya kepada be|iau. "540

FLdirmat  '€±S J±<± ;i:{} "Siapa di antara mereka yang ahan
meme/z.fearc7    Mczry¢m"    diungkapkan    demikian    karena    bertujuan
melemparkan undian, agar mereka tabu orang yang berhak mengasuh

yMan¥gb.i::;'yk£T6a#i%i;6#;;#L##5anfrai,=gyaar;::::

538   |bnu  Abi  Hatim  dalan tafsinya  (2/649)  dan  As-Suyuthi  dalan ,4d-D3irr A/

Mautsur(2/24).
539   |bnu ]auzi dalan zad,4J "asJ.r (1/389).
540   A| Mawardi dalan 4n-JV"haf w 4/ `t4rm (1/393).
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melihat, mereka taha, dan mereha dapat kejelasan siapahah di arttara
mereka yang berhck untuk mengasuh Maryam? "

Seseorang berkata,  "Jika demikian maknanya, maka kata (tf D
di-7fasAczb-kan."

Komentar  saya,  "Ungkapan tersebut keliru,  karena kata  :i±ll

(agarme:ekamelfhat),';:;S\(dapatkejelasan»,ch';}±\(met?katahaD,
mengandung   arti   mencari   berita,   sementara   lafazh   (gi)   tatkala
digunakan  dalan  mencari  berita,  berkedudukan  sebagai  mwb/edcr`.
Misalnya dalan ungkapan i6  i€;.# b:i;'fy  '4grr crha  /afow sjopcrha¢ dz.
cz#/c7rc7 mercfaer )/¢#g berd7.rz.'.  Makna lengkapnya adalah,  :+€1 i:;3I£L'ty
'ris .;(if 'Agar aku mencari kabar kepada manusia, siapakah di a;lara

mereha }/cz77g berdz.rz.'.  Demikian pula pada kalimat fiiEq."

Telah   kami   ungkapkan   berbagai   dalil   yang   menunjukkan
bahwa   kata   :}2££   maknanya   adalah   mengambil    untuk   diasuh.
Semuanya  sudch  cukup,  sehingga tidak perlu  diulang  kembali  pada
kesempatan ini.

Penakwi]an r]rman AI]ah SWT:  3|;.±; :i+;.'A'l` =± C3
(Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa).

Abu   Ja'far   berkata:   Maknanya   adalah,   "Engkau   wchai
Muhanimad, tidak ada bersama kaum Maryam saat itu, yakni ketika
mereka bersengketa untuk menentukan orang di  antara mereka yang
berhakmengasuhnya."

Ayat  tersebut  pada  mulanya  ditujukan  kepada  Nabi  SAW,
namun  ayat tersebut juga merupckan celaan bagi  orang-orang  yang
mendustakan (dari kalangan chli kitab), seckan-akan Allah berfirman,
"Kenapa orang-orang kafir di antara mereka mendustakanmu, padahal

kamu  sendiri  telah  mengabarkan  berita  tentang  mereka,  sementara
kanu  tidak  menyaksikannya,  kamu  tidck  bersana  mereka  tatkala
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mereka melakukan semua itu, dan kamu pun bukan orang yang bisa
membaca kitab-kitab mereka serta tidak pula orang yang biasa duduk-
duduk  bersama  ahli  mereka  sehingga  kamu  dapat  mendengarkan
berita tentangnya? "

Riwayat yang sesuai de`ngan makna tersebut adalah:

7062.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanah
menceritakan kepada kami dari  lbnu Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT,   =A|±-63
'bSf:i :>\.,Fi;fi "Dan hamu tidak hadir di sisi mereha ketika

mereha  bers'e#gke/cr, " bchwa maknanya adalah,  "Kanu tidak
bersama mereka kala mereka sedang bersengketa tentangnya.
Pengabaran  Allah  SWT  kepada  beliau  SAW  tentang  berita

yang  tersembunyi  di  antara  mereka,  merupakan  bukti  dan
hujjah tentang kenabian beliau kepada mereka,  tatkala beliau
membawakan berita yang mereka sembunyikan. " 54 I

®®®

fe#'(#i'£J,+!£,i+;f:,a(3;f#-£xp'fj
©£ffi.{63j,3j±S.{jG'A{e,6±3'£r'j.f

" (Ingrtlch), ketiha malciihat berhata, 'Hdi Marycim,

seswnggwhrtya Allah menggembfroltan hamw (dengan
kelchiran seorang pwfro yang diciptalcan) dengrn halimat

(yang datang) daripaha-Nya, namonvya AI Masih lsa P=;:ira
Mcnycm, seorang terkemwha di dwnia dan di akhirat dan
termas`u,k orang-orang yang didckat:ken (kepaho Allch) ."

54'    A| Mawardi dalam A#-IVwhaf wa j4/  'Uyw# (1/393).
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(Qs. Aali 'Imraan [3]: 45)
Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Kamu tidak bersama

mereka ketika mereka bersengketa,  dan kamu tidak berada bersana
mereka   saat   malaikat   berkata  kepada  Maryam,    `WczAaz.   Mcrr);crm./
sesungguhnya AIlah memberihan habar gembira kepadamu '. "

.4f-/crbs)/z.r   artinya   membawa   kabar   yang   menggembirakan
seseorang.

Ka:timat  '::i, -}:S±> "Dengan halimat  (yang datang)  daripada-
Ivycr, " maksudnya adalah dengan risalah dan berita dari sisi-Nya. Sana
dengan  ungkapan  seseorang  ty;  d;i  ii}i  S';  3it  uii  ''SJ. /w/a#
melontarhan  satu  halimat  yang  menyenanghanku,"  "cksndnyal  dia
mengabarkan  satu  berita  yang  membuatku  senang.  Hal  itu  seperti
flman Allah  SWT,  'f'; j£ ~G:=ii rl::±±3  "DCJ#  /yang dJ.cJpfcJho#
dengan)  kalimat-Nya yang disampaihan-Nya  kepada  Maryam. "  (Qs.
An-Nisaa`  [4]:  171). Maksudnya adalah kabar berita dari Allah SWT
kepada Maryam tentang kedatangan Isa.

Jadi, makna ayat tersebut secara lengkap adalah, "Kamu wahai
Muhammad,   tidak   ada   bersama   mereka   ketika   malaikat   berkata
kepalda.   M:arya.in,     `Wahai    Maryam.I    Sesungguhnya    Allah    SWT
memberikan   kabar   gembira   untukmu,   yakni   seorang   anak  yang
namanya AI Masih Isa bin Maryam'."

Ada  juga  yang  berkata  -ini  adalah  pendapat  Qatadah-
"Sesungguhnya yang  dimaksud  dengan  "ha/I."cr/"  dalam  firman-Nya

ai. a;l<{ adalah kalimat :+  `/adz./aA./ '. ''

7063.   Pendapat  tersebut  diriwayatkan  kepada  kami  oleh  AI  Hasan
bin   Yahya,   ia  berkata:   Abdunazzaq  mengabarkan  kepada
kani,  ia  berkata:  Ma'mar  mengabarkan  kepada  kami  dari

Qatadch,   tentang   firman  Allah   SWT,   i±L  ,i:g?>   "De»gr»
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halimat  (yang datang)  daripada-Nya, " .Ta beak;zrto, "M:aha;arryal
adalch kalimat jf  `/ad,.ha¢.; J. //542

Allah  SWT  menamakannya  sebagai  facr/I.mcrf-Ivycr,  karena  dia
diciptakan   dengan  kalimat-Nya,   sama  dengan  ungkapan,   "tatkala
Allah menakdirkan sesuatu", maka hal itu dinanakan "takdir Allah".
Iuga seperti fr[r\an-INyz\,  4ii= ,i ri3ili+ 'b85€S  ``Dan ketetapan Allah pasti
ber/clha. " (Qs. An-Nisaa`  [4]: 47).

Kata amrw maksudnya adalah (4 &1 +i a), yakni sesuatu yang
Allah perintahkan. Dengan kata lain A? 3'Sgu.l.

Ada juga yang berkata,  "Sesungguhnya yang maksud dengan
'ke/;.rna/'  .adalah  mama  Nabi  Isa  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT,

t*+-  seb8gaimana  Allah  SWT  memberikan  mama  kepada  inakhluk-Nya

yang lain sesuai kehendak-Nya."

Pendapat ini sama seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,
dia berkata, "Maksud dari 'Ac7/i.rna/' ada|ah |sa."543

7064.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan   kepada   kami   dari   Israil,   dari   Simak,   dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, =J`6 Si
'::i,-}=S±>±!;±±'ff^6al>;±;i;;±'-:gS:jl"(Ingatlah),ketihamalaik6t

berhata,  'Hai  Maryam,  sesungguhaya Allah menggembirahan
kamu   (dengan   kelahiran   seorang   putra   yang   diciptakan)
dengan halimat  (yang datang) daripada-Nya," .Ta. beak:ata, "Lsa.
adalah kalimat Allah.w544

Abu  Ja'far  berkata:   Pendapat  yang  paling   tepat  adalah

pendapat   yang   pertama,   yakni   bahwa  malaikat   membawa  kabar
gembira    kepada    Maryam    dengan    risalah    dan    kalimat    yang

542   |bnu ]auzi dalan zadA/ A4asJ.r (I/389).
543    |bnu Tauzi dalam zed.4/ A/asl.r (I/389).
544   |bnu Abi Hatim dalan tafsinya (2/65 I).
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disanpaikan    kepadanya,    yaitu   Allah    SWT    menciptakan    anak
untuknya tanpa seorang bapak. 0leh karena itu, Allah SWT berfirman,
'±±n '±=:1\  "Namanya AI  Masih lsa. "  Dhamir palda kal±prat tersebut

berbentuk  mwcJzcrtfar,  bukan  \€:Ll,  sementara  lafazh  i;l<j`  adalah
mzj`cr##ats,   karena  lafazh  i:l<ll   bukanlah  makna  yang 'dimaksud,
seperti nana seseorang. Makna yang dimaksud adalah kabar gembira

#TdgzaAt;r:,ans:::£f:susda;=yt:,rjadT::dadLba:£r_n*¥jgut,bf;:£:n:uank
nama-nama   lainnya.   Jelasnya   seperti   yang   telah   kani   paparkan
sebelurmya.

Jadi,   makna  ayat  adalah  seperti  yang  telah  saya  jelaskan
sebelumnya, yakni Allah SWT memberikan kabar gembira, lalu Allah
menjelaskan isi kabar gembira tersebut,  yakni seorang anak bemama
AI Masih.

Sebagian    ulama    nahwu   Bashrah    berkata,    "Allah    SWT
berfirman#'{#ipadahalayatsebelumnya'i::i,i*>"

Mereka   lalu   bexpendapat   bahwa   yang   dimaksud   dengan
"ha/z."crJ"    adalah   Isa,   karena   secara   makna   memang   demikian

(sehingga  d73a7"z.r-nya  pun  m#c7zo4facrr),  sama  seperti  firman  Allah
SIWT,6;r:=S1±i±J*``Supayajanganadaorangyangmenga[akan,
'4"a/ besar pe#}JescJ/cr#4z/. . . '. " (Qs. Az-Zumar [39] : 56).

Allah  SWT  lalu  berfirman,  l;, j=;±gie;;~\: ±a±±  i;  j§.
" (Buhan  demihian)  sebenarya  telah  datang  keterangan-keterangan-

Ku kepadamu lalu hamu mendustahannya. " (Qs. A+I:Z,;ur[!rm I:39|.. S9rty.

Demikian  pula  seperti  ungkapan,  edl  j3  karena  tangannya

pendek  dan   dekat   ke   dua   susunya.545   Kalimat   itu   lalu   dijadikan

545   RIwayat  tentang  Dzw/  rsad7.}ych  ada  dalam  Shahz.A  Muslim,  kitab:  4z-Zaka/

( 156). Demikian pula dalam Szf»an .4bz. Dowd, kitab: 4s-S«rmch (4770).
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seakan-akan  namanya adalah  aJ.^Jj.  Seandainya tidak  demikian,  maka
tidak akan ada hunrf focr dalam /crstez.r-nya.

Sebagian   ulama   nahwu   Kufah   mengungkapkan   pendapat
seperti   yang   diungkapkan   oleh   ulana   nahwu   Bashrah,   yakni
sesungguhnya   d7!amz.r   foa   kembali   kepada   lafazh   iil<ll   (secara
mwdzcr4har). Akan tetapi, mereka berbeda dengan ulama fiashrah dari
sisi alasan, kenapa cJ7!crmz.r yang digunakan adalah d72armz.r m#c7zcr4facrr,

sementara     lafazh     i;l<jl      diungkapkan     sebelumnya?     Mereka
mengatakan  bahwa  kar6na  demikianlah  yang  dilakukan  oleh  orang
Arab berkaitan dengan kata yang merupakan si fat, julukan, dan mama

yang  diletakkan  bukan  untuk  menjadikan  benda  yang  dinanainya
menjadi mo 'rz/cz/, seperti kata ajcL+I    ti;.cejful, dan i;+di.

0leh  karena  itu,  kita bisa mengatakan  i€£  iJ.eej;  atau  \€±  i.eel;,
akantetapikitatidakbisamengatakan.List:*ifdani:=6::;ii.

Sebagian ulama mengingkari argumentasi dengan kalimat   tf 3
aJ.1i`, mereka berkata, "Hunf focr dimasukkan ke dalan lafazh tersebut,
karena  makna  yang  dimaksud  adalah  salah  satu  bagian  dari  susu,

+,

seperti  ungkapan  ::±j'  dan  iji`  yang  artinya  'sekerat'."  Pendapat  ini
seperti jawaban yang kami ikut`i.

T€zhimat '*+ 'ti\ ;;? '±;;}\ 'Z==\ "Namanya AI Masih lsa putra
Mcrr);czm, " dalan ayat ini maksudnya Allah SWT menjelaskan kepada
hanba-Nya tentang nasab lsa, yakni beliau adalah Isa putra Maryam.
Pemyataan ini membantah perkataan orang-orang kafir Nasrani (yang
menyatakan bahwa Isa adalah putra Allah) dan perkataan dusta orang-
orang Yahudi.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

Dz#/ rsadj:}{);aA dinamakan A/ "wk#da'  karena di tangannya ada sesuatu yang
menyerupai  payudara  wanita,  dan  berbulu,  bagaikan  bulu  kucing.  Abu  Daud
berkata, "Orang-orang menamakannya Harqus. "
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7065.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Salamah
menceritakan kepada kani dari  lbnu  Ishaq,  dari  Muhammadb#3#jJj,:£i3ugi{jj(`£:;¢#fa#%;;,Fifa¥#;,i
'Hai   Maryam,   sesungguhnya  Allah  menggembirahan  hamu

(dengan  kelahiran  seorang  putra  yang  diciptahan)  dengan
kalimat  (yang datang)  daripada-Nya,  namanya AI  Masih  lsa

putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan
termasuk  orang-orang  yang  didehatkan  ftepada  Allah),"  .ia,
berkata,   "Demikianlah  sebenamya,  dan  bukan  seperti  yang
merekakatakan.il546

Kata  a;+i.l  dalan  wozo#  :);:;  dengan  makna  'J:}ii;,  karena
makna  asalnya  adalah  i:}:tii   "yflng  dz.flap"s''.   Maksudnya,  Allah
SWT  menyucikannya  dari  segala  dosa.   Itulah  yang  menyebabkan
Ibrchim pemah berkata, "AI Masih adalah Ash.Shiddiq."547

7066.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan,  dari  Manshur,  dari
Ibrahim, dengan riwayat yang sama.

7067.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ibnu
Mubarak    menceritakan    kepada    kami    dari    Sufyan,    dari
Manshur, dari Ibrahim, dengan riwayat yang sama.

Ada juga yang berkata, "Maknanya adalah yang diusap dengan
keberkahan."

546   Lihat  Sj.rch  jb#w  Hi.ryam  (2/229,  230)  dan  Ibnu  Jauri  dalam  Zad 4/  MasJ.r

547§:£3u8i)6iHatimda|antafsimya(I/389).
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Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7068.   Ibnu Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abi
Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata:  Sa'id berkata,
"AI  Masih  dinamakan  AI  Masih,  karena  dia  diusap  dengan

keberkahan. w 548

Penakwilan rlrman Allah:  £ffi.i 63; jj±:§.{j G'bt j, \{;3 /Scora»g
terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang
didekatkan [kepada Allah]).

Abu Ja'far berkata:  Kata \{=r3 maksudnya adalah memiliki
kedudukan tinggi dan kemuliaan di si;i Allah. 0leh karena itu, orang

yang dimuliakan di hadapan raja atau orang lain disebut -d€rJ.
+,,,,

Lafazh  \{Sr3   ®%   ®6'   ®  maknanya  adalah,   seseorang  tidak
memiliki kemuliain.

Lafazh ®\£i:Jl  :Li.  \€+J}' 3' 5!3 maknanya adalah,  dia memiliki
kemuliaan di h:dapan penguasa.

Lafazhnya bisa dalan bentuk 6G3 dan ii+3, dan kata kerjanya
adalah iiJ.

Laafch 6\ij.l  adalch  lafazh yang  "dibalikkan"  dan huruf wcz"-
nya dipindahkan kepada az.# / '7./-nya, sehingga berubah menj adi Eo+.

Kata  kerja  dari  lafazh  :ey.I  adalah  6Jiji  6+,  seperti  dalan
ucapan orang Arab lii Jf €'1; jaJ*£ bi ijcLi yang maknanya adalah
"saya khawatir jika dia memuliakanku lebih dari ini".

Alasan  di-#crfAc7b-kannya  lafazh  i;r}l  adalah  kedudukannya

yang  sebagai  Ac7/  untuk  lafazh  j{¢,  kar6na  lafazh  tersebut  dalan
bentuk   ma'rz/cz/,   sementara   lafazh'   2;r3   dalan   bentuk   »cwh.rch.

548    |bnu |auzi dalam zed.4/ MasJ.r (1/389).
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Seandainya di-AAa/crdfo-kan, dengan dikembalikan kepada lafazh :;1<11
maka diperbolehkan.

Seperti yang kalni jelaskan, bahwa makna ayat tersebut adalah,
kemuliaan  di  dunia  dan  akhirat  di   sisi  Allah.   Demikianlah  yang
sampai   kepada   kani   dari   Muhammad   bin   Ja'far,_   seperti   yang
dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

7069.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami dari  Ibnu Ishaq,  dari  Muhanmad
bin  Ja'far  bin  Zubair,  tentang  firman  Allah  SWT,  \{£rJ,  ia
berkata,  "Maknanya adalah kemuliaan di dunia dan akhirat di
Sisi Allah.M549

Fiman Allah  SWT,  £#.i 63j  ''Dcl#  fermas%fr ora#g-orang
};cz#g dz.dehafha72  ¢ep¢c7cr j4//aft/ " maksudnya adalah termasuk  orang
yang didekati oleh Allah SWT, sehingga dia ditempatkan di sisi-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7070.   Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
bin   Zari'    menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah
SINT,':Sfii'b£,')"Dantermasukorang-orangyangdidehathar
/kyadcr  j4//crfty, "  ia  berkata,   "Maksudnya   adalch  termasuk
orang   yang   didekatkan   kepada   Allah    SWT   pada   Hari
Kianat.H55o

7071.   Diriwayatkan kepadaku dari Ammar bin AI Hasan, ia berkata:
Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari
Ar-Rabi',   tentang  firman  Allah   SWT,   ae.i  ±j   ''D¢»
termasuk  orang-orang  yang  didekatkan  ftepada  Allah),"  .Ta

549    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/651) dan Ibnu Hisyam  dalam .4s-SJ.ra* 14#-

Nabowiyah(2lz3Uly.
550   |bnu ]auzi dalam zadA/ MasJ.r (I/390).
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berkata,  "Mcksudnya adalah termasuk orang yang didekatkan
kepada Allah SWT pada Hari Kianat."55]

7072.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan  kepada  kanii,   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sama.

®cO

©caj=if±3{f=;#'fjJ6i';i±=;
``Dan did berbjcara dengrn manus€a dalam haaian dan

ketiha s«drh dewasa dan din adalch termas«k orang~orang
yang shalth."

(Qs. Aali 'hiraan [3]: 46)
Abu  Ja'far  berkata:  Makna  ayat  tersebut  secara  lengkap

adalah,   "Sesungguhnya   Allah _ SWT   memberikan   kabar   gembira
dengan  kalimat  dari-Nya,  yang  namanya  adalch  AI  Masih  Isa  bin
Maryam.  Dialah  orang  yang  memiliki  kedudukan  di  sisi  Allah,  dan
dialah orang yang dapat berbicara sejak dalam buaian. "

Lafazh  +±<£  kendati  nampaknya  mar/w  karena  tidak  adanya
c7mJ./,    namun    sebenarnya   dalam   keadaan   #c7sfrcrb,    sama    seperti

perkataan seorang penyair,

7::tiJ q*i j +;  # ,j-i;f ri ifei ia                ,                                  ,

"Pedang tajam dia sediakan, (tanpa berat hati) dia menyembelih unta

(Sebagivjarman).1652

55]    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/65 I).
552    Bait ini ada da|am A4a'a»7.4/ gz„.`ov (1rel3).
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Makna cr/ mclfodJ. adalah tempat bayi ketika menyusu.

7073.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  Ibnu  Abbas  berkata,
tentang  fiman  Allah  SWT,  +{=!1 a, ;61 'j£=;  ''D"  dz.a
berbicara dengan manusia dalam buaian, " "Makrmnya. aldalth,
tempat bayi tatkala menyusu. w553

Kata ;^{!+ artinya nasa antara masa kanak-kanak dengan masa
tua.  Dalan bahasa Arab  diungkapkan :}ar :)+3  ''£e/cz4z. cJewasa" dan•ii€i :iJ;I  ''Wcr#z./¢ cJewasa '', sama seperti kata-kata seorang penyair,

C=4j'j :;I;<Ji Lji;i   #  I:j~ 6ifej ;;i v3
.,-,,,-- L.-:i==.                                                                  -r--7&:i-

"Dan aha tidak ahan kembali dengan menggiring unta, untuk

_menghabiskan masa kecil dan dewasa. '654

Jadi, makna firman Allah SWT, it£=j +{£i.i j ;6{ 'j=;
"Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketiha sudah

cJewas'a,"  adalah,  dia  berbicara  dalan  buaian,  kala  masih  kecil.  Ini
merupakan  dalil   atas  kesucian  ibunya  dari  perkataan   dusta  para

pendusta,  serta  sebagai  hujjah  atas  kenabiannya  setelali  ia  dewasa,
dengan wahyu yang berisi perintah `dan larangan,  serta apa-apa yang
diturunkan kepadanya berupa AI Kitab.

Allah  SWT mengabarkan keadaan AI  Masih yang  seperti  itu
-padalial biasanya manusia berbicara pada masa dewasa dan tua-
sebagai hujjah yang membantah kebatilan orang-orang kafir Nasrani,

553    A| Qurthubi dalam j4/ /crmi.' //. i4Akom A/ gwr `aH (4/90).
554    Bait ini mi|ik Adzafir AI Kindi, sebagaimana diungkapkan dalam A/-£z.s¢# Pada

bahasan  lafazh  (®j~).  Lafazh  (tf ,Ull)  artinya  orang  yang  menggiring  binatang

tunggangannya kepadamu. Bentuk jamaknya adalah (£l.jl). (f jJl) adalah bentuk

th).
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dan sebagai bukti bahwa Isa melalui berbagai nasa, dari nasa kecil
hingga  dewasa,  dari  satu keadaan ke keadaan  lain.  Jadi,  seandainya
beliau memang seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir,  maka
tidak mungkin beliau melalui  masa seperti  itu.  Hujjah tersebut telah
membuka  kedok  kedustaan  para  utusan  Najran  yang  datang  untuk
mendebat  Nabi  SAW.  Sekali  lagi  itu,  itu  berfungsi  sebagai  hujjah

yang  kuat  bagi  Nabi  SAW,  bahwa  Isa  tidak  berbeda  dengan  anak
Adam yang lain, kecuali dalam berbagai kemuliaan yang telah Allah
berikan kepadanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7074.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT,  ;6{'j£=;
<ng±)±±: ':±; §;±=   ±j;ff  3,  "Dan  dia  berbicara  `dengan
manusia  dalam  buaian  dan  ketika  sudah  dewasa  dan  dia
adalah termasuk orang-orang yang shalih," ±aL berkata, " AAlalh
SWT    mengabarkan    keadaan    beliau    yang    berubah-ubah
sepanjang umumya, layaknya manusia dalam usia mereka, dari
kecil   hingga   besar,   hanya   saja   Allah   SWT   memberikan
keutamaan kepadanya dengan berbicara dalam buaian. Hal itu
merupakan   tanda   kenabiannya,   serta   untuk   mengenalkan
kepadahanba-Nyatentangkekuasaan.Nya.''555

7075.   Bisyr menceritakan kepada kami,  Yazid menceritakan kepada
kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan   kepada   kami   dari

Qatadah,  tentang  fiman  Allah  SWT,   +i:}1 j, ;6i 'j£=;S;
<]*±ffri ':ji S;f=  "Dan  dia  berbicara  d;ngan  wianusia
dalam  buaian  dan  ketiha  sudah  dewasa  dan  dia  adalah

555    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/653) dan Ibnu Hisyam (2/230). Lihat rakyJ.a

As-Syaikh Ahmad Syakir (614\&).
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fermcrswfr ora#g-orcng };any sfocr/i.¢, " ia berkata,  "Isa berbicara
kepadamerekasejakkecildansete|ahdewasa."556

7076.   AI   Mutsama   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentang fiman Allah SWT, it£=3 +i:ji i ;6i't=; "D"
dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudch
cJewcrscr, " ia berkata,  "Maknanya adalah,  Isa berbicara kepada
mereka ketika masih kecil dan setelah dewasa."557

7077.   Muhammad bin Arm menceritckan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kani,     ia-     berkata:     Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang firman Allah SWT,  fe±£){±; i{£=3 "D" ke/z.ko
sudah  dewasa  dan  dia  adalah  termasuk  orang-orang  yang
sfoa/I.fe,''iaberkata,"4/feafe/artinyayangsantun."558

7078.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritckan
kepadaku  dari  lbnu  Juraij,  ia  berkata,  "Isa  berbicara  kepada
mereka ketika masih kecil, setelah besar, dan setelah dewasa."

Ibnu  Juraij  berkata:  Mujahid  berkata,  "4/  flow  artinya  yang

Penyantun.w559

7079.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu  Bakar  AI  Hanafi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibad,
dari AI Hasan, tentang firman Allah SWT,  }j=lij,;6{'JZ=;

556    |bnu Athiyah da|am .4/ M#Aorrz.r A/ WajJ.z (1/437).
SSI      Ibid.

558    |bnu  Abi  Hatim  da|am  tafsimya  (2/653)  dan  lbnu Jauzi  dalam  Zad 14/ MasJ.r

(I/390).559    |bnu Abi  Hatim  dalam tafsimya (2/653)  dan lbnu  Jauri  dalam Zad 4/ McrsJ.r

(I/390).
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S;±=  "Dan  dia  berbicara` dengan manusia  dalam  buaian
dcr#  ke#.ha  sc4clc]J2  dgi¢;ascr, "  ia  berkata,  "Isa  berbicara  kepada

mereka   ketika   masih   kecil   (dalaln   buaian)   dan   setelch
de-"560
Ada juga yang beckata,  "Maksud  lafazh  {{±±;  adalah,  Isa

akan berbicara dengan mereka tatkala dia muncul kembali nanti.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7080.   Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar -Ibnu
Zaid- beckata, tentang firman Allah SWT,   a, ;6{ ';}±±;
S;f=   ±SIt  "Dan  dia  berbicara  dengan  wiarmsia` -dal;in
bcfcrz.cr#   czcr#   kefj.facr  s!4chafo   cJei4/asa, "   "Maksudnya  adalah  Isa

telah  berbicara kapada  mereka  saat  dalam  buaian,  dan  clan
berbicara  lagi  setelah  Dajjal  keluar,  dan  saat  itulah  beliau
dikatckan 'ha#ow.. w56 I

Lafazh froi di-«asAab-kan karena berfungsi sebagai a/ha/pada
lafwhj61'j=£

Lafazh   €g}±£If 633  maksudnya  adalah  termasuk  golongan
orangrorang    shalih,    karena    orangrorang    shalih    masing-masing
memiliki keutamaan.

See

;.~es.c#.'fif3ng,`'i=j6±j==:;j';"ul`;j,6j?6i€ja'6

©6#J,'al'ji6t3}ffzi6£\;i

56°   |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/652).
56]    As-Suyuthi dalam.4d-Dz«7. A/ A/a»tsur (2/25).
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``Maryam berha, 'Ya Twhank%, betopa mwngkin alou

memptmydi anck, Padrhdr alow behom Permah disenfuh oleh
seorang lcki-laki Pun'. Allch berfirman (dengun Perantaraan

Jiz>riz), 'Demjhian)ah AIlah mencjptoltan ape yang
dikehenddri-Nya. Apch£[a Allah berkehendal¢ menetopzcan

ses«cifu, maha AIlah hanya ouk«p berhato kepadanya,
'Jadilch', laho jadilah did."

(Qs. Aah 'Imraan [3]: 47)
Abu Ja'far berkata: Ketika malaikat berkata, . ''Sesaj#ggr¢nycJ

Allah  memberihan  kabar  gembira  kepadamu  dengan  kalimat  dari-
Ivycr,''  Maryam  berkata,  "Lb'; J,  :i? 6i i;   "y¢  I"feo#ha,  be/crpa
mzj#g*z.#  crha  mempw#);az.  cr#ck "  Maksudnya,  "Bagaimana  aku  akan
mendapatkan anak? Apakah dari  seorang suani yang akan menikah
denganku,  atau  Engkau  akan  menciptakannya  tanpa  laki-lcki  dan
tanpa   seorang   pun   yang   akan  menyentuhku?"   Allah   SWT   lalu
rmch]8NItonya,C'+~ffi.6'g±.'@IS)}fi="DemihianlahAllahmenciptahan

qu }J¢ng dzife¢e#dofa.-Ivy¢. " Maksudnya,  "Demikianlah  Allali  SWT
menciptakan  seorang  anak darimu,  padahal tidak seorang  lelaki pun

yangmenyentuhmu."

Allah  SWT  menjadikan  hal  itu  semua  sebagai  tanda  dan

pelajaran, bahwa Allah SWT menciptakan apa saja yang dikehendaki-
Nya. Dia dapat memberikan seorang anak kepada seorang perempuan
walaupun  tanpa  suani,   dan  Allah  SWT  dapat  menahannya  dari

perempuan,  padahal  dia memiliki  seorang  suami.  Allah  SWT  sana\sekali  tidak  merasa `kesulitan  dalam  mewujudkan  segala  kehendak-

Nya, karena jika Dia berkehendak maka Dia hanya mengucapkan J
3j€S"/adz../A4laha/.adz./ch"kapanpundanbagaimanapun.

RIwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:
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7081.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamch
menceritakan kepada kami dari  Ibnu Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tenLang firman Allah SWT,  6i ¢; =J'6
'.~GS.C#.'jf3P,``i=j6#e==;j;"J'I;J,6j€"Moryrm
berkata,  'Ya Tuhanku, betapa mungkin aha mempunyai anak,

padahal  aku  belum  pernah  disentuh  oleh  seorang  laki-laki
pun'.     Allah     ber:firman     (dengan     perantaraan     Jibril),
' Demikianlah ALllah menciptakan apa yang dikehendahi-Nya' , "

ia berkata,  "Allah melakukan sesuatu yang dikehendaki-Nya,
menciptakan   apa   saja   sesuai   kehendak-Nya,   baik   dengan
seorang manusia maupun tanpa manusia (yang menyentuh).  \SL

S,'$3S.C±;S(S^~{;±'ApabilaAllahberkehendakmenetapkan
sesuatu,    maha   Allah   hanya   cukup   berkata   kepadanya,
"/adz./oA",'    darimana    saja    yang    dikehendaki-Nya,    dan

bagaimana  saja,  maka  jedilah  apa  pun  yang  dikehendaki-
Nya."562

See

©fe¥.fjaj±{j'i==±.i;€±sj.{'ii5=€j
"Dan Allah azcan merig«jalcan kepndanya AI Kitab,

hikmch, Tawrat dan lnjil."

(Qs. Aali 'haraan [3]: 48)
Abu Ja'far berkata: Ahli qira`at berbeda pendapat mengenai

bacaan ayat tersebut:

Pertama: Mayoritas ulana Hijaz dan Madinah, juga sebarian
ulana   Kufch,   membacanya   (ill.;.*j)   dengan   hunf  yq,   karena

562   |bnu  Abi  Hatim  dalan  trfsimya  (2/653),  Ibnu  Hisyam  dalam  As-SJ.rch Am

Jvabat47fych (2#30), dan As-Suy`Ithi dalam Ad-D.or .4/ A/an/:szAr (2C5).
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dikembalikan  kepada  fiman  Allah  SWT,  '+~e:. 6  S:;. 'j{  gr,`1=-
"Derhikianlah  Allah  menciptakan  apa yang  dikehendaki-Nya. "  ]aidii,

ftczbczr yang ada dalan lafwh '115j±'rf disanakan dengan kftabc7r yang
adadalanlafazh'.~t:i.6#.dan3j±SJ.'d'ji6t3P'.

Kedua:  Mayoritas ulama Kufah dan sebagian ulana Basrirah
membacanya (iilirj)  dengan ###, karena di-crfAa/-kan kepada lafazh
i:lsl`!  A+}',  seakan-akan  Allah  SWT  berfirman,   "/f«  scmwcz  /ermcrs"A

be;i;a:berita  gaib yang Kami wahyukan,  dan Kami mengajarkan AI
Kitab....„

Mereka  berkata,  "Setelch  lafazh  d>}'  adalah  sJ"./crJ!,  sampai

padalafazhij€;£kemudiandi-affo¢/-kin'kepada|afazha:±i;+j.w563
Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar -menurut kami-

adalch keduanya sama secara makna (yakni berita dari Allah SWT,
bchwa  Dia  mengajarkan  Isa  AI  Kitat),  kendati  lafachnya  berbeda.
0leh  karena  itu,  yang  mana  saja  seseorang  membacanya,  mcka
bacaannya itu dianggap benar.

Ini   adalali  awal  dari  berita  baik  untuk  Maryam  terhadap
anaknya,  berupa  kemuliaan,  karanah,  dan  kedudukan  yang  tinggi.
Allah   SWT   berfirman,    "Demikianlah   Allah--SWT   menciptakan
seorang anak darimu, tanpa seorang ayah, 1alu Dia mengajarkan Kitab
kepadanya.  Ia  adalch  tulisan  dengan  tangan-Nya  sendiri,  demikian

pula Hikmah -yakni Sunnch yang diwahyukan pada kitab lainnya-,
Taurat yang diturunkan kepada Musa -kitab tersebut ada di antara
mereka   sejak   zaman   Musa-,   dan   Injil   Isa   yang   belum   ada
sebelunnya,  clan  tetapi  Allah  SWT  mengabarkan hal  itu  sebelum

penciptaan Isa, bahwa Dia akan mewahyukan kepadanya.

Allah SWT mengabarkan hal itu kepadanya, karena Maryan
sudah   tahu   tentang   kedatangan   seorang   nabi   yang   diwahyukan

563    LHLat A| Bahr AI Muhith (3l\59).
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kepadanya sebuah kitab dengan nana Injil. Allah SWT mengabarkan
bahwa  nabi  itu -yang  si fat-sifatnya telch  didengamya,  yang telah
dijanjikan   kepada   para   nabi   sebelumnya,   dan   yang   diturunkan
kepadanya Injil- adalch anaknya sendiri, yang datang sebagai berita
gembira untuknya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7082.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman Allah
SWT,   =;Sfi\  '::j85  "Dan   Kami   mengofarhan  AI   Kitab
fepadanya,""Maksudnyadengantangan.Nya.n564

7083.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,  #5j±'j'-£1=ji^3 {i$3(I "Dan Kami ahan mengofarhan kepadanya

.4/  Kz./crb,  fez.b7cafo, "  ia berkata,  "j4/  Hz.fat.ch  maknanya  edalah

AS-SLrmah.n565

7084.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan   kepada   kani   dari   bapalmya,   dari   Qatadah,
tentang fiman Allah SWT,  6jj}{; 'ia.i; €£Sj.i 'd5i;'j
'teS.,'\; "Dan Allah akan mengdyarhan kepadanya AI  Kitab,

hikmah, Taurat dan dyil," .Take;dsata, "Al hikmah disihi adalah
As-Sunnah, Taurat dan dyil."

Ia lalu berkata, "Isa membaca Taurat dan |nji|."566

564   |bnu Athiych dalan A/ "#4a7ri.r i4/ Wa/.jz (1/438).
565   |bnu Abi Hatim dalan tafainya (2/653).
566   |bnu Abi Hatim dalam tatsinya (2/653).
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7085.   AI  Qasim  menceritakan  kepada ,kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT,   '115i;'rf

{i$3(I "Dan  Kami  akan mengajarkan kepadanya AI  Kitab,
AJ.frocrA ..., '' ia berkata, "4/ f77.fa»ch adalch As-Sunnali."567

7086.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami dari  Ibnu  Ishaq,  deri  Muhammad
bin Ja'far bin  Zubair,  ia berkata,  "Allah  SWT  mengabarkan
kepada   Maryan   tentang   kehendak-Nya      €risj.i   'd5|j'-de';S\') '.i==zfi^3 'Dan Allah akan mengajarkan kepadanya

4/  Kftcrb,  rfez.A:r7.ch,   rcrwrcl/... '.  Taurat  yang  telah  ada  padanya

sejakzananMusa,Injilyangdrfurunkankepadanyadanbelun
ada  sebelum  itu,  kecuali  hanya  berita  bahwa  kitab  tersebut
akan datang. "

®cO

fij~6jL#jc£,a36> Jg5jj-?.€jJ!~Sr6,GY'Jijj
±,fife.:Si>\zl3j<;£,+T3a`8#{,ai##{<¢r±=±'

;:2{e.:}>6r'{€£ijd£€ty.fj=€¥.r±jTij
J3ra}.fj'€S'rfu,`S6~3£ife-L±'.3,'a2jii5(3:#ts

:  "`.i -j,#

567   As.Suyutuhi  da|am  4d-Dan.  j4/  Ma#tsur '(1/335),  dan  dia  mengungkapkan

sunbemya  kepada  Abd  Ibnu  Humaid.  Lihat AI  Qurthubi  dalam 4/ /am!.' /7.
Ahkam AI Qur`an (2l\3L).
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"Dan (sebagrri) raswl kepadr bani Isrdil (yang berhato

kepadr irinereha), 'Sesonggwhrtya al{w felch drtcmg kepadamw
dengun i'iuembawa ses«atw tandr (m«k7.tzat) drwi T«hanm«,

yditw aha membertyt untwk ham« dch tanch berbe7itwk
be«`rmg; ke»"dian ak« meni«Pnya, maha ja menjadi seelcor
hamng dei.gun seiztn Allcih; dan alou menyemhahkan orang
yang b"ta sej.ck dch lchinya dan orang yang be7Penyakit
sopak; dan ak« me.'Lghid«Pltan orang mnd dengan sejrin

AIIch; dan aktt habarlcan kepadrmw apa ycmg hamw malcan
den cipa yang lcanw sjmpan d€ "mahmw. Seswnggwhnya
Pada yang demikian ito adrlah soafu tandr (kebenaran

keras«Iank«) bcigirm4, jjlcti Ztan« sunggwh-sungg«h
berimcm'."

(Qs. Aali 'Imraan [3] : 49)
Abu Ja'far berkata: Lafazh 'Y*33 maksudnya adalah, Allah

SWT  menjadikannya  sebagai  rasul  kepada  bani  Israil.  Allah  SWT
tidak menggunakan lafazh ha`3 dalan ayat ini karena dari redaksinya
telah dapat dipahami demikian, kendati tanpa lafazh tersebut, seperti
ungkapan seorang penyair,

ct;;3 fe life  #  jSi i gr;3 -:i;3
"Kamu melihat suamimu dalam peperangan, sedang membawa

Pedangdantombak.1$68

Firman Allah SWT, #3 c£ ,€6> •fi 3,I "Sesungguhnya

aku  telah  datang  kepada  halian  dengan  membowa  sesuatu  tanda

568   Bait ini mi|ik Abdullch bin Zab'ari. Ia termasuk penyair Rasulullah SAW yang

membelanya.  Ia  ketunman  Quraisy,  tepatnya  Sahm.  Pada  nasa  Jahiliyah  ia
temasuk penyair yang sering mencela orang lain dengan syainya, bahkan dia
pemch mencela keluarga Qusay. Dia lalu masuk Islam, maka ia sering mencela
kaum musyrik serta membela Nchi SAW.
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/in"fy.I.zczfJ      dczrz.      r2fha»     ha/i.cr»,"     maknanya     adalah,      "Kani
menjadikankannya  sebagai  rasul  untuk  bani  Israil.  Ia  seorang  nabi

yang membawa kabar gembira dan peringatan." Bukti atas kebenaran
hal itu adalah firman-Nya, "Seswnggr7Iny¢ aha /e/aA cJafcr#g kepad¢"w
dengan  membawa  sesuatu  tanda  (mukyizat)   dari  Tuhanrrm,"   alas
kebenaran  yang  dia  ucapkan,  yang  juga  membenarkan  bahwa  dia
memang seorang rasul untuk mereka semua.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7087.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanah
menceritakan kepada kami dari  lbnu Ishaq,  dari Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang fiman Allah SWT,  'jT?r 6\gY;ijj
•Fftyt£}1~6>fe.¥E,Rfe.gr\?"Dan!se`b?~gai)rasul.kepaqa
•ban; Israil (rig berkata kepada mereha), 'Sesungguhnya aha

telah   datang  kepadamu   dengan  membowa   sesuatu   tanda

/"wky.I.z¢fJ  darz.  rwfoa#mw, " bahwa mcksudnya  adalah,  "Bukti
yang   membenarkan   kenabianku,   dan   sesungguhnya   aku
Seorangrasulyangdiutuskepadakaliansemua.''569

penakwilan firman Anah:    ,ifj7 e?±};l{ <¢ f±' #:jj ~3j
fi\ Sb{& 'b*± ,g=i, 'i±§is jl}i  alaitu akin nembTai untuk k.am:
dart tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia
menjadi seekor burung dengan seitin Allal.).

Abu  Ja'far  berkata:   Mcksudnya  adalah,   "DCI#   /sebcrgrz.)
rasul     kepada    bani     Israil     (yang    berhata    kepada    mereka),
'Sesungguhnya aku telch datang kepadarnu dengan membowa sesuatu

to#da  /in"fy.z.z¢/J  d¢rz.  rwfecr#'. "  Allah  SWT  kemudian  menjelaskan
tanda  tersebut,  Allah  SWT  berfirman,   r±i'  a:ji  ~3j  ''ycrJ.f%  oho
membuat untuk kamu .... "

569   |bnu Hisyam (2/230) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/654).
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Jadi,  makna  ayat  tersebut  adalah,  Isa  (diutus)  sebagai  rasul
kepada bani Israil,  lalu Allah menghikayatkan Isa, dia berkata  "Aku
telah membawa tanda dari Tuhan kalian, sesungguhnya aku membuat
burmg dari tanali. "

Kata;:£Jladalahbentukjanakdarikata}.6.

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut:

Pertama: Sebagian ulama Hijaz membacanya   €jJ'€6 ±:drl j£;€i
1}'6 ajz;i dei, diungkapkan dalan benfuk mzfLfrad.

Ke'dLa:  Ada yang membacanya  1:;i  ajz;i  P  a';6 ±£=Jl  3±;a+,
dalan bentuk janak.

bacaan£::g|a':rgkbaepr:t?ipa3Cfy,=ggi?8fyta,£a;flap
dengan  bentuk jamak  dalam  kedua  katanya,  karena  itu  merupakan
si fat  Isa,  bahwa  dia  melakukannya  berdasarkan  izin  Allah  SWT.
Apalagi   itulch   yang   sesuai   dengan   tulisan   dalam   mushaf,   dan
mengikuti  tulisan  dalam  mushaf  lebih  saya  sukai  daripada  harus
menyelisihinya.570

Padahal,   Isa  sendiri  -tentunya-  sama  sekali  tidak  bisa
menciptckan burmg.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7088.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan     kepada    kani,     ia     berkata:     Ibnu     Ishaq
menceritakan  kepada  kami,  "Pada  suatu  hari  (sungguh)  Isa
duduk-duduk  bersana  anak-anak  dari  kalangan  penulis  (AI
Kitab),  lalu  beliau  menganbil  tanah  dan  berkata,  `Maukah
kalian aku buatkan burung dari  bahan ini?'  Mereka berkata,
'Apakah kamu bisa melakukannya!' `Ya, dengan izin Tuhanku',

5]°   Tjthat At-Taisir f i Qira`ah As-Sab'ah aual. 74).
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jawab   Isa.   Dia  lalu  mempersiapkannya,   dan  ketika  telah
` membentuk seekor burung, dia meniupnya, kemudian berkata,

'Jadilah burung dengan izin Allch'. Akhimya ia terbang dengan

kedua   sayapnya.   Setelah   itu   anak-anak   membawa   cerita
tersebut   dan   menuturkannya   kepada   guru   mereka,   lalu
menyebarkannya   di   antara   masyarakat.   Berita   itu   terus
berkembang,  hingga menjadi  perhatian bani  Israil.  Akhimya
sang ibu merasa khawatir, maka-ia membawa lari  sang anak
dengan keledai keci|nya.u57 I

Diriwayatkan bahwa ketika Isa hendak membunt burung dari
tanah, dia bertanya kepada_ mereka, "Burung apakch yang paling sulit
membentuknya?" Hal ini sama seperti riwayat berikut ini:

7089.   AI  Qasim menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadalku dari Ibnu Juraij, tentang firman AIlah SWT,   Sfjj ~3,i

Sjri  -3fis gs}j <j, Fi "Aku membuat untuk kanu dari
fcr#crfe berbe#f#t bwr##g, " ia bertanya,  "Dia bertanya, 'Burung
apakah yang paling sulit membentulmya?' Mereka menjawab,
'Kelelawar,iahanyalahdaging',Dialalumelakukannya."572

Abu  Ja'far  berkata:  Jika  ada  yang  berkata,   "Bagaimana
Allah  SWT  berfrman ±  ±±;e'6  'Kem"dz.a»  aha  me#z.ap»y¢',  padahal
set>elurmyaAllahSWTberfirmanjSla£:a+Jfltdy*'5i>idq'ya!.f#
aha  membuat  untuk  hamu  dart  'tanairT;;e;bentuik  burung'?"  "*a
jsaewfyaa'k':rm::;:aa:al¥aapTg:6P,anm=rases::Laad:t¥bfi:idr;:,

1g,Jig:::;:>„S;P:It„.#e'„=pS:#ndAa[„yM„::£d#£)ana;:t#.:'¢¥

"Kemudian hamu meniup kepada berttuk tersebut. "

57[   As-Suyuthi dalan ,4d-Diirr ,4/ dfanlsafr (2/32).
572   |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/655).
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Diungkapkan     dalan     sebagian     riwayat     ed'£6     tanpa
menggunakan   lafazh   i.573   Demikianlch,   terkadang   orang   Arab
melakukan  hal  itu,  seperti  dalan  ungkapan  ini  \€£!  ie  ai:l'  i+3  yang
kalimat asalnya adalah \€€i €=.i3.                                         '        '

Seorang penyair berkata,

+ini fro 3C> €+:<;; v3     #   :aL£L` ±l:;C Y3 'lrii gf 1;
"Tidak ahan ada yang sedih meratapimu, dan tidak akan ado yang

menangis karerra harta yang dirampas darimu."S]4

Kalimat C:A:£6 YJ asalnya adalah 4}£ `=~C Yj.

Penyair lairmya berkata,

3fii ±±; u£ 63\±:j` Ji   #   fa :;±` Pi ¥ +; ci!
"Salah seorang putri Ayyidzillah pergi membowa akhlak mulia

Sampai hari ckhir.I$75

Penakwilan rirman A]]ah SWT: €£<ty.fj i:£=<tyT Jfj|1j
(Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirrtya dan
oTang yang beTpenyakit sopak).

Abu  Ja'far  berkata:  Kata  <£jij maknanya  adalah,  saya
menyembuhkan. Diungkapkan dalan bahasa Arab :jE!£j4®l &1 i|;i ''4//aA
menyembuhkan orang sakit. " Mudhari'-nyal aldallah ts'i dan mashdar-
nya  adalah  fl|i!.  Bentuk  lazimnya  adalah    rJ!i!  tiJLf  ti|f,  misalnya    i}{

573    Lihat A4a 'a#!. ,4/ guv `an karya AI Farra` (I/214).
574   Bait ini karya Yazid bin Mufarrag AI Himyari Abu Utsman. Ia seorang penyair

tema-tema romantis. Dialah yang menulis kitab S7.ro/ rzfb6cz wa .4tya 'arch". Ia
orang Tibalch,  lalu bertempat tinggal di Bashral. Dia wafat (tahun 69 H/688

575  #;tr##ae'#a'tho#:S:£;2g:e4/#g£"j£2:/3:i:)t.ersebut.
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:+3j]®l"Ora#gsafa.fltwsembwfo''.Bisajugadenganrayangdi-hasra#-
kar;tsj!r.Kedunyaadalahbahasayangtelahdikenal.

Ulanatafsirberbedapendapattentangartikata£:±<tyT.

Pertama:  Belpendapat  bahwa maknanya  adalah  orang  yang
tidak bisa melihat pada walctu malan, tetapi bisa melihat pada waktu
siang.

Riwayat-riwayatyangsesuaidenganmaknatersebutadalah:

7090.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Isa

::n:egri¥:£epid,:±ansfwd¥[=A<§.;Ngh;f,;ari,DMo:j¥*d;
menyembthhan  orang  yang  buta  sejak  dari   lahirnya,'.'  .Ta
berkata,  "j4/ ¢froclfo maknanya adalah orang yang tidak dapat
melihat pada walrfu malan, tetapi dapat melihat pada waktli
Siang.Bemkkatakeriamwd%ari.'-nyaada|ch4:<=,..w576

7091.   AI    Mutsama   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
denganriwayatyangsana.577

Kedua: Bexpendapat bahwa maknanya adalch orang yang buta
sejak lahir.

Riwayat-riwayatyangsesuaidenganmaknatersebutadalah:

7092.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepeda  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari  Qatadah,  ia berkata,  "Pemah  diriwayatkan

S16    zed A| Masir (1139q).
Sin    zed AI Masir (lls9¢).
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kepada kami  bahwa  lafali  a:±±<ty.I maknanya  adalah  anck
yan8butasejak|ahir.M578

7093.   AI   Mutsama   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

:::egritfickmanank£:Lafas#,±i=i<:.:5Pcknfn<ty,fd=3%at?,%T:
aha menyembthkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan
oraJ.g    );cng    berpe#}i¢b./    £oprk,"    ia   berkata,    "Pemch
diriwayatkan kepada kami bahwa lafazh  2:±=<Y'r maknanya
adalah anak yang buta sejak |ahir.M579

7094.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  AI  Munjab,  ia  berkata:   Bisyr
menceritakan kepadaku dari Imarah, dari Ibnu Rauq, dari Adh-
Dhahhak,  dari  lbnu Abbas,  ia berkata,  ",4/ crhaofo  maknanya
adalahseseorangyangdilahirkandalankeadaanbuta."580

Ketiga: Bexpendapat bchwa maknanya adalah a/ a 'ma (buta).

Riwayat-riwayatyangsesuaidenganmakna-t`6rsebutadalah:

7095.   Musa  bin  Harun  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Amr
menceritckan  kepada kami,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
kepada   kami   dari   As-Suddi,   tentang   firman   Allah   SWT,
';Z±;±th\ 3fti "Dan aha menyembuhkan ora_ng yang Pu.i?

sejak dari. /afojr#}Jcr, " ia berkata,  "j4J afroccrfo maknanya adalah
CZ/a'mcz(yangbuta).M581

7096.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

AI Muharrir AI Wdyiz (\1439, 440).
Ibid.
AI Qurthubi dari lbnu Abbas dalam .4/ Jcrmi.' /I. AfaAam A/ gwr `cIH (4/94).
Ibnu Katsir dalam tafsimya (4/22), cet. Dar AI Fikr.
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kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  Ibnu  Abbas  berkata,
"Maknanya adalah a/ a 'ma (yang buta). ..582

7097.   AI  Hasan bin  Yahya menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq  mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar

;#g,ab±<5.;p±a2j#¢d„an:A%a:a:„¥;:ebn„#„f]oTa¥g::L„=
buta  sejak  dart  lahiirnya."  ia. box:ka:fa,  "Al  akmah  aldalaln  al
a 'ma (yang buta).M583

7098.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar  AI  Hanafi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibad  bin
Manshur, dari AI Hasan, tentang firman Allah SWT,  Jfjij
':=£±Fii\"Danakumenyembuhkanorangyangbutasejakidri

/chz.rny«,"   ia   berkata,   "Maknanya   adalah   a/   a'mc7   (yang
buta).n584

Keempat:  Berpendapat bahwa maknanya adalah orang yang
kabur penglihatarmya.

Riwayat  yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7099.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hafsh   bin   Umar
menceritakan  kepada  kami  dari  AI  Hakam  bin  Aban,  dari
Ikrimah, tentang fiman Allalh SWT,   ::±=<Y'r ±jij  ''Da#
chl  menyembuhkan  orang  yang  buta  sejak  dart  lahir,"  .\a
berkata,       "Maknanya       adalah       orang       yang       kabur
pen8lihatarmya.w585

AI Muharrir AI Wdyiz (11439, 440D.
Abdunazraq dalam tafsimya ( I/394).
Ibnu Athiyah dalam i4/ A/"AarrJ.r A/ Pya/'I.z ( I /439).
Ibnu Athiyah dalam ,4/ "#b4„!.r ,4/  Wa/.i.z (I/439) dan As-Suyuthi dalam ,4d-
Iirrr AI Manlsur (2.R2).
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Abu Ja'far berkata: Di kalangan Arab, biasanya lafazh ii<ll
artinya kebutaan, seperti dalam ungkapan a=> :=j+  ''Ma/anyer b%/¢. ''
Bentuk in"dfoarj. ' dan masAdar-nya adalch l€;i i£:, sedangkan bentuk
muta'addi-nya  ahalch  \a%;Si   "Saya  mekyadikannya   buta",   seped.
dalam ungkapan Suwaid bin Abi Kahil,

i}€ il' ri` ;i;; ±  #   life;I u£ 4# :ri=±r
"Kedua matanya buta sehingga menjadi putih, ia menyesalkan dirinya

ketika bencana itu terhenti. Ii586

Demikian pula perkataan Ru'bah,
Jl                   ,                       ,            ,

¢=11 z:LLl ,o*ju; i   #   41*H Sl1~;I i;-~,i t=;
"Aku berteriak lalu dia kembali ke dalam kehancuran, bagaihan

orang buta thilang aka|nya). '$87

Allah mengabarkan cerita tentang Isa, bahwa dia mengatakan
hal  itu kepada bani  Israil,  sebagai  bukti  dari-Nya atas  kenabian  Isa.
Jelasnya, karena penyakit buta dan sopak tidak ada obatnya.  Hal  itu
semua  sebagai  bukti  atas  kebenaran perkataan  Isa,  bahwa  ia  adalah
utusan Allah, dan tentunya semun itu merupakan mukjizat. Demikian

pula berbagai bukti yang Allah berikan atas kenabiarmya.

Pendapat   yang   dikatakan   oleh   Ikrimali   (yakni   cr/   c7hacrA
maknanya adalch kabumya penglihatan) dan pendapat yang dikatakan
oleh Mujahid @ahwa Of ahach maknanya adalah yang bisa melihat

pada  waktu  siang,  tetapi  tidak  bisa  melihat  pada  waktu  malam),
merupckan` pendapat yang sana sekali tidak tepat, karena AIlch SWT
tidak mungkin berhujjah dengan bukti yang sebenamya bisa ditentang.

586   Bait ini ada da|am kitab £!.s¢# A/ ,4rab, bahasan lafazh (4J).
587   Bait tersebut milik Ru'bah,  ia ada dalam kitab fj.sa# A/ ,4rab,  bahasan  lafazh

(d). Lthat Maif az AI Qur`an (1193) dan Sirah lbni Hisyam (21230).
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Seandainya  hujjah  yang  diungkapkan  kepada  bani  Israil  memang
seperti  makna tersebut,  maka mereka pasti  bisa  menentangnya  dan
clan  berkata,   "Apa  yang  kamu  ungkapkan  sama  sekali  bukanlch
hujjah (atas kenabianmu), karena di antara kami juga ada yang bisa
mengobati penyakit tersebut, akan tetapi mereka bukan seorang rasul
ataurrabi."

Jadi,   ungkapan  tersebut  menunjukkan  kebenaran  pendapat
yang  kami  pegang,  bahwa makna dari  a/ afa7¢ch  adalah  yang  sama
sekali  tidak  bisa  melihat,  pada  walctu  siang  maupun  malam.  Inilah

pendapat   yang   dipegang   oleh   Qatadah,   bahwa  penyakit  tersebut
dibawa   sejak   lahir.   Tidak  ada  seorang  pun  yang  mengaku  bisa
mengobatinya,  kecuali  seseorang  yang  diberikan  kemampuan  oleh
Allah SWT. Demikian pula obat penyakit sopak.

Penakwi]an rirman AIlah:  6#t:- C>j>

i±-L±'.j£±i:Cj
;:fi,e.:?,6r.fj:ij

(Dan aku menghidupkan orang matt dengan
seitin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan
dan apa yang kamu simpan di run.rahmu).

Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  Isa  menghidupkan
orang   yang   telah   mati   dengan   memohon   kepada   Allah,   lalu

pemohonannya dikabulkan.
Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7100.   Muhammad  bin  Sahl  bin  Aksar  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata: Isma'il bin Abdil Karim menceritakan kepada kami, ia
berkata:  Abdushshamad bin Mu'affir menceritakan kepadaku
bchwa  ia mendengar Wahb bin Munabbih berkata, "Ketika Isa
berumur  12  tahun,  Allah  mewahyukan  kepada  ibunya  yang
ketika itu berada di Mesir ulia lari ke Mesir dari kaumnya
ketika melahirkan Isa- agar membawanya ke Syan. Dia pun
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melakukan  perintah  yang  diwahyukan  kepadanya.  Dia  pun
senantiasa berada di Syani sampai Isa berumur 30 tahun. Masa
kenabian  beliau  hanya  tiga  tahun,   kemudian  Allah   SWT
mengangkatnya."

Abdushshamad berkata: Wahb berkata, 'Ketika itu orang-orang

yang  beriumlch  50  ribu  pada  satu jamaah  ada  yang  sakit,
mereka menemui  Isa,  sementara yang bisa datang,  maka dia
datang kepadanya,  adapun yang tidak sanggup  datang,  mcka
Isa   yang   datang   kepadanya   dengan   berjalan   kaki,   beliau
mengobati mereka dengan berdoa kepada A||ah' .588

Mckna  fiman  AIlah  SWT,   6|gr  L> "Dan   aku

kabarkan kepadamu apa yang kamu makan," "akrmarryal aldeLlah, aha
kabarkan kepndamu` apa-apa yang kalian makan, padahal cku sendiri
tidak pemah melihatnya kala kalian memakannya.  £|fjl£ (j  ''Da#
apa! y¢»g hamaf  sz.mpa#, " maksudnya,  akan  aku  kabarkan  pula  apa

yang kalian simpan dan tidak dimakan.

Beliau  mengatakan  kepada  mereka  bahwa  sesungguhnya  di
antara  bukti   kenabiannya  adalah  dia  bisa  mengabarkan   berbagai

perkara  gaib  yang  tidak  bisa  dilakukan  oleh  seorang  manusia  pun,
mampu menciptakan burung dari tanah, mampu mengobati orang buta
dan  sopak,  manpu  menghidupkan  kembali  orang  yang  telah  mati.
Semua hal itu sama sekali tidak bisa dilakukan oleh seorang malchluk

pun, kecuali yang diberikan kemanpuan oleh Allah, sebagai bukti atas
kebenaran perkataannya dari para nabi, rasul, dan orang-orang yang
dicintai-Nya.

Abu  Ja'far  berkata:  Jika  seseorang. berkata,`  "Apakah  sisi
hujjah atas kebenaran Isa dengan perkataannya kepada mereka,  `Dcr#
aha kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu

588   As.Suyuthi da|am i4d-Dwrr ,4/ W4#ts#r (2/32).
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sJ."pa# dr. r#mcrfrmw', padahal kita juga menyaksikan para dukun yang
bisa mengabarkan  hal  itu dengan tepat?"  Maka jawabannya adalch,
"Sesungguhnya para dukun melakukan hal  itu dengan berbagai cara

(tak jarang  dengan  cara  meminta  bantuan jin  dan  syetan),  berbeda
dengan Isa dan para nabi serta rasul Allah, mereka langsung dari Allah
SWT,  tanpa  usaha  atau  sebab  tertentu  sebelumnya.  Sementara  itu,

peramal   bersandar   pada   perhitungan   bintang,   sedangkan   dukun
bersandarpadajin.

Itulah   bedanya   antara   ilmu  para  nabi   dengan   ilmu  para
pendusta agana.

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7101.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamch
menceritakan kepada kami dari  Ibnu lshaq,  ia berkata,  "Saat
Isa berunur 9 atau  10 tchun, ibunya memasukkannya ke ahli
kitab  -seperti  yang  mereka  katakan-.  Dia  diajar  seperti
anak-anak  laimya.   Setiap  sang  guru  mengajarkan  sesuatu
kepadanya, Isa pasti mendahuluinya sebelum perkara tersebut
diajarkan kepadanya,  sehingga sang  guru berkata,  "Tidakkah
kalian  merasa  aneh  dengan  anak  janda  ini?  Tidaklah  aku
mengajarkannya sesuatu kecuali cku melihat dia lebih cerdas
daripadaku!w589

7102.   Musa menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr menceritckan
kepada  kami,  ia berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kani
dari  As-Suddi,  ia  berkata,  "Kala  Isa telch  beranjak  dewasa,
ibunya mengirimnya untuk belajar Taurat.  Ia  sering bermain
dengan  anak-anck  kappung  yang  berada  di  sana,  maka  ia

589   A| Munawi dalam Faidb A/ gndJ+ (4/504).
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menceritakan segala hal yang dilakukan oleh nenek moyang
mereka.w590

7103.   Ya'qub   bin   Ibrahim   menceritakan   kepadaku,'   ia   berkata:
Husyaim  mencedtakan  kapada kami,  ia  berkata:  Isma'il  bin
Salim mengabariran kepada kami dari Sa'id bin Jubair,
fiman Allah SWT, i=;-L±'. j a2i;fi 6j :#t:- C>i>
"Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu mahan dan apa

)Ac7#g ham" sz.mpa» dz. rmmchmc/, " ia berkata,  "Ketika  Isa bin
Maryam    sedang    bersama    ahli    kitab,    ia    (Isa)    dapat
mengabarkan kepada mereka apa-apa yang mereka makan dan
apa-apayangmel`ekasimpan."59]

7104.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan
kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Salim mengabarkan kami,
ia berkata:  Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata,
firman Allah SWT,  i±-±'. j flJ.±i= 6J 6#i3 G>
"Dan aku kabarkan kepadamu apa yang hamu mahan dan apa

ytzng  hamw  JJ.mpr#  d!-rarmchmw,"   "Sesungguhnya   Isa   bin
Maryam berkata kepada seorang anak yang berada di  antara
ahli  kitab,  'Wahal  fulan,  keluarganu telah  menyembunyikan
malranan   ini   dan   itiL   maka   akankah   kamu   memberikan
Sebagiarmya?i.M592

Abu Ja'far belkata:` Demikianlah amal dan hujjah para nabi,
mereka mendatangkan  sesuatu tidak  seperti  yang  lain,  yakni  dalam
bentuk yang sama sekali tidak bisa dilakukan oleh seorang pun kecuali
dengan seizin AIlal SWT.

590   |bnu Athiyah dalan ,4/ Arfuhair A/ Hraji.z (I/440).
59]    Sa'id bin Manshur dalan Szfmarmya (3/1043), Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya

(2/656), dan Ibnu Jaiizi dalam Zard i4/ Masz.r ( 1/393).592    Sa'id bin Manshur dalam SzAvan-nya (3/1043),  Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya

(2/656), dan lbnu Jauzi dalam ZzdA/ MasJ.r ( I/393).
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Riwayat-riwayat  yang   sesuai   dengan. makna  firman  Allah
SWT,  i±-L±J. j fde= 63 3#ij a.> '.  "Dan  aha  kabarhan

kepadamu  apa  yang  kamu  mahan  dan  apa  yang  kamu  simpan  di
rzfmaAmzt, " adalah:

7105.   Muhaniinad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT,   \L>

i±-±'.jfjfi3636#"Dw#oha habarhan kepadamu apa

yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. " ia
berkata,  "Maksudnya adalah apa-apa yang kalian mckan tadi
malam, dan apa yang kalian sembunyikan.w593

7106.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritckan kepada kani dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
den8an riwayat yang sana.594

7107.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepadaku dari
Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  Ibnu  Atha  bin  Abi  Rabah  berkap,
tentang firman Allah SWT,   j 6l{;+tis C3 S#ts \L>
•[E±3"Danakukabarkankepadamuapayanghamu makan
dan   apa   yang   kamu   simpan   di   rumahmu,"   .ra  belka;fa,
"Maksudnya adalah makanan dan segala sesuatu yang mereka

sembunyikan di rumah mereka.  Itu adalah perkara gaib yang
dikabarkan oleh Allah SWT kepada |sa."595

593    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsinya  (2/656)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  Zed .4/ Wasi.r

Sou   #£3u92Abi  Hatim  daiam  tafsimya (2/656)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  zed A/ McrsJ.r

(1/392).595    |bnu ]auri dalam zadi4/ AfasJ.r (1/392).



7108.   AI   Mutsanna   menceritakan
menceritakan   kepada   kami,
menceritakan   kepada   kami
tentang  fiman Allah  SWT,•fe3."Dan

Ta/sirAI-TThri

kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',

a, 6j±as c3 :gis c>
aha kabarkan kepadamu apa yang kanu makan

dan   apa   yang   kamu   simpan   di   rumahmu,"   .ia  bendatal,
"Maksudnya adalah makanan yang kalian makan tadi malam,

dan yang kalian sembunyikan. M596

7109.   Musa  bin  Harun  menceritakan  kepadcku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan
kepada  kami  dari  As-Suddi,  ia  berkata,   "Isa  bin  Maryam
bercerita bersama anak-anak yang berada di antara ahli kitab.
Dia bercerita kepada mereka tentang segala hal yang dilakukan
oleh   nenek   moyang   mereka,   tentang   apa-apa   yang   tidak
diberikan kepada mereka,  dan tentang  apa-apa yang  mereka
makan.   Dia  berkata  kepada  salah  seorang  anak, ` 'Pergilah
kamu!  Keluargamu  telah  menyembunyikan  ini  dan  itu,  dan
mereka  memakin  ini  dan  itu'.  Alchimya  anak  itu  pergi  ke
keluarganya  dan  menangis  di  hadapan  keluarganya.  Mereka
lalu memberikan itu kepadanya.  Mereka pun bertanya,  'Siapa

yang  telah  memberitahukan  hal   ini  kepadamu?'   Anck  itu
menjawab,  'Isa'.  Itulch makna firlnan Allah SWT   G>

;E53±3,'b±iSif3C.:.'bgrfe"Danakukabarhankepaitif=5j£ S{bL]SSisTi.. TbSY3 " Dan aku kabarhan kepadamu apa
yang kant} makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu'. .
Akhimya  mereka  inenahan  anak-anak  itu,  mereka  berkata,
`Janganlah  kalian  bermain  dengan tukang  sihir` itu! '  Mereka

kemudian mengumpulkan anck-anak mereka di rumah. Ketika
Isa datang mencari mereka, mereka berkata, 'Mereka tidak ada
di sini'. Isa pun berkata,  `Lalu siapa yang ada di dalam runah

596    A| Qulhubi dalan AI Jami' li Ahkam AI Qur`an (4195).
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ini?'      Mmereka     menjawab,      `Babi-babi'.     Isa     berkata,
'Demikianlah keadaan mereka! ' Setelah mereka membukanya,

anak-anak itu telah berubch menjadi babi. Itulah makna firinan
Allah SWT, i;;;: ±ij:±T5j :.j`: e\<! jp 'De»g¢» /7.sa» D¢"d
dan Isa prtra Maryam. yang demihian itu, disebabkan mereka
durhaka dan selalu melampaui batas'." (Qs. AI Maa:idth [5|..
78).597

7110.   Muhanrmad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami dari Ibad, dari AI
Hasan,tentangfimanAllahSWT,i=;-L±'.jfl±-3:is(j''Dw»
apa yang  hamu  simpan  di  rumahmu,"  ia becka:fa, "Apal ya]ng
kalian     sembunyikan     karena     khawatir,      sama     seperti
kekhawatiran orang yang peiit. M598

Ada yang berkata,  "Maksud fiman Allah  SWT,   \L>

i±-L±'.ja2±=636# 'Dan aku habarhan kepadamu apa yang

kamu  makan  dan  apa  yang  kamu  simpan   di  rumahmu',   alhaidn
hidangan  dari  langit  yang  kalian  mckan  dan  kalian  sembunyikan
darinya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalch:

7111.   Bisyr    bin    Mu'adz    menceritakan    kepada    kami,    Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allali SWT,

i±-L±'. j &{;j!fi 63 5#ts \L, ''Dcz» afuf habarha» tt
-FE=53±. 3,-bii5±f5iT^. -®J¥Y3 \L±, " Dan aku habarhan kepadamu

apa  yang  karm   makan  dan   apa  yang  kamu   simpan   di
rwmchmaj,"  ia berkata,  "Tatkala kaum  itu meminta hidangan,

597   |bnu  Athiyah  dalam  .4/  Mw#arri.r  A/  Wa/.i.z  (I/440)  dan  AI  Baghawi  dalam

Ma'alimAt-Tanzil(\/4]O`.
598   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/656).
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tunmlah  hidangan  itu  di  mana  saja  mereka  berada,  berupa
buah-buahan  surga.   Isa  lalu  memerintahkan  mereka  untuk
tidck menyembunyikan dan menyimpannya untuk esok. Itulah
ujian   yang   Allah   berihan   kepada   mereka.   Jika   mereka
melakukan     hal     itu,     maka     Isa     bin     Maryam     clan
mengabarkarmya."

Ia   (Qatadah)   kemudian   membacakan   fiman  Allah   SWT,

ifa-±'. i adeis tj :#t:- G>
'. "Dan aku kabarkan

kepadanu apa yang karm makan dan apa yang karm simpan
dirumahmu.'699

7112.   AI  Hasan  bin  Yahya menceritakan  kepada  kani,  ia berkata:
Abdunazzaq mengabarkan kepada kani,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kani dari Qatad.ah, tentang firman Allah
SWT,  'deis 63  €#ts  G> '.   "Dan   aku   kabarhan

kepadanu apa yang hamu mahan dan apa yang kanu simpan
d].  rwmafom#, "  ia  berkata,  "Aku  mengat>arkan  kepada  kalian
apa yang kalian makan dari hidangan itu dan apa yang kalian
sembunyikandarinya."

Ia (Qatadah) berkata, "Hukuman yang mereka dapatkan ketika
turun      perintah      agar      mereka      memakannya      tanpa
menyimpannya,  tetapi  mereka  tetap  menyimpannya,  adalah

Srfu#.;;:\],;~g,ch#ey#TfT€b#,?B¥rT;mg'fa£;¢¥:
hafilr    dianlaranou    sesudah    (turun   hidangan    itu),    maka
sesungguhnya  aha  akan  menyiksanya  derigan  siksaan  yang
tidak pernch aha timpakan kepada seorang pun di anlara umat
man%sid'. '' (Qs. AI Maa`idah [5]:  115).600

599    |bnu ]auzi dalam zcrd4/ MasJ.r (I/393).
600    Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/656).
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Ibnu Yahya berkata, ia berkata: Abdurmzzaq berkata: Ma'mar
berkata dari  Qatadah, dari Khallas bin Amr, dari Ammar bin Yasir,
bahwa ia meriwayatkan hal itu.60 t

Kata 6J}*J berwazan 6Jki€i, berasal dari lafach ;;±}1  tJfi
(saya  menyemb{myikan   sesuatu)` dengan  dza/.   Kemudian  dirubch
menjadi  i+ijf  seperti  pada  lafazh  JffJ.:  yang  berasal  dari  ungkapan
;;£11tJ:JS(sayamengingatsesuatu).`

Kembali  kepada  kata  pertana,  asalnya  dalan  waza#  (:)a£2j.D
adalah  :pLji£,  dan  ketika  hunrf cJza/ dan  /¢  menyatu,  serta keduanya
memiliki'  makhraj  yang  berdekatan,  maka  terasa  berat  diucapkan,
maka  salah  satu  hurufirya  dimasukkan  kepada  yang  lain,  sehingga

jadilah  c7a/  yang  di-/crs);d7.d,  dirubah  sebagai  huruf yang  berada  di
antara dzcr/ dan /a.

Sebagian orang Arab ada yang lebih menganggap kuat huruf
dza/  daripada /a,  sehingga mereka memasukkan  huruf /cz  ke  dalam
ckcr/, sehingga ungkapannya menjadi 6)J>L< e3. Demikian pula dalam
katafi;.

Bahasa yang digunakan dalam bacaan AI Qur`an adalah yang

pertama,   yakni   memasukkan  dza/  ke   dalam   /a,   dan   mengganti
keduanya dengan da/ yang di-fas}idid, serta tidak boleh dibaca kecuali
dengan  bacaan  tersebut,  karena  jelasnya  penukilan  dari  para  chli

qira`at.  Itu  adalah  bacaan  yang  bagus,  seperti  yang  dikatakan  oleh
Zuhair,

;+±g i€tii ;Ii±;'3 {i;:i    #   ifaji` ±i;±:;; t5jJi i-4i °o!
`` Sesungguhnya dermowan adalah orang yang memberi tanpa berat

hati, hadang dia dizhalimi dengan tetap tegar menghadapi.'6°2

6°t    Abdu|Tazzaq  dalam  tafsimya  (I/394)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(2/656).



T]ftyrAth-Thdrri

Bait tersebut diriwayatkan dengan zhaz. -maksudnya adalah
waza»j*=£+darikatatlfaJl.DiriwayatkanpuladenginfAcz.

Penatwilan r]rman Allah:  €±j! ,£3~d} ;*j' ±S' S}`S 6, 3±
(Sesungguhnya   pada   yang   dendkinn   ilu   adalah   suatu   tanda
[kebenaran  kerasuLanku]  bagimu,  jika  kamu  sungguh-sungguh
beriunn).

Abu   Ja'far   berkata:   Maknanya   adalah,   "Sesungguhnya
dalam penciptann burung  yang  aku  lakukan  dari  tanah  dengan  izin
Allah, dalam menyembuhkan orang buta dan orang yang belpenyakit
sopak, dalam menchidupkan orang yang telah mati, dan dalam kabar

yang aku beritahukan kepada (apa yang kalian mckan dan apa yang
kalian sembunyikan di rumah kalian), bukan dengan cara perdukunan
atau lainnya yang dilarang oleh Allah. Sungguh, dalan seinua itu ada

pelajaran untuk kalian semua, dan tanda kebenaran yang aku ucapkan
kepada  kalian  adalah,  aku  adalah  utusan  Allah  SWT  untuk  kalian
semua.  Bukanhah kalian juga mengetahui  bahwa dakwah yang  aku
bawa, berupa perintah dan larangan Allah, adalah benar?"

<%;£     ;I  &^,  "Jika   kamu   sungguh-sungguh  beriman,"
maksudnya,  "Jika kalian  membenarkan  hujjah  dan  ayat-ayat  Allah,

jika   kalian   menetapkan   tauhid   kepada-Nya,    serta   jika   kalian
menetapkan kenabian Musa dan Taurat yang dibawanya. "

eec

6°2   Bait  ini  ada dalam D|.wa# Zuhair bin Abi  Salma,  (hal.  91)` Di  antara riwayat

bait tersebut adalch,

tiEj b\j>i +fa„ `jfc  . . .  4l;u tl±++. tfil` jlj+` j.
"Dialah  dermowan  yang  memberi  tanpa  berat  hati.   Kadang  dia  dizhalimi,

nanun  ia tetap tegar menghadapinya."
Maksud dari  "dz.zfoc7/I.mz." adalch diminta di atas kemampuannya dan bukan pada
waktunya.



Stirah Aali ` Imrcan

ffc,ritjil€r±=±'j±'.¥j,a.13±{dg£+<gTC3;6:;=±j
©gji±J5'd{{j:€'i±6cj,23.¥ >J;_iap9.

"Dan (al¢tt drtang lcapadantt) membermirhai. Tat#ut yang

drtang sebeztrmlou, den t4wh4I¢ .rnenghalazlcan bagim«
sehagian yang telah diharamkan rmfukrm4 dan alc« datang

I¢apadam« de7igun me7rfuoua s«atr4 tandr (m«lcjjzat)
daripeda Tuha:rmu, 1arena itu berialowalah kepaha Allah

dan toatwh kepadrha."

(Qs. Aali 'Lmraan [3]: 50)
Abu Ja'far beckata: Maksudnya, "Sesungguhnya aku datang

dengan  membawa  ayat  dari  Tchan  kalian,  dan  aku  datang  dengan
membenackan Taurat yang datang sebelumnya. "

Oleh   karena   itu,   lafazh   \ia:a:   di-77asAab-kan   sebagai   ha/

(menunjukkankondisi)darilafal¥.
Di  antara  dalil  yang  menunjukkan  bchwa  kata  tersebut  di-

:£bg,=++Lal#LgL[¥ir¥®#L;bg±£ffaf;kfak,*:
derrc7»g se'be/cf»Ihaf. " Seandainya diTo/ha/-kan pada lafazh \€€r3 niscaya
reddsinya adalal  i} t5pr.I :,Ei{{ *' :}±!,i .il333l i. +rf 6;i' a 6iiiiJ
•;353  " Dan membenarhari Taurdrt yari6 bat;ng seb6lrimnya, chn agar

dd}g   menghalalkan    bagimu    sebagian    yang    telah    diharamkan
untukmu.1603

Kenapadinyatakan,iEJ:±I{deaJ<g;Jci~6i#j"I)ow/:ndw
datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku?"

608    Ma'aniAI Qur`an (112\6).



Ta/sirAfh-T7Ldrri

Jawab: Itu karena Isa beriman bahwa Taurat datang dari Allah
SWT. Demikian pula para nabi seluruhnya, mereka mengimani kitab-
kitab   yang   datang   sebelum   mereka,   kendati   sebagian   syariatnya
berbeda,   karena   Allah   yang   membedakannya.   Apalagi   -sesuai
dengan  riwayat  yang  sampai  kepada  kami-  Isa  tidak  menyelisihi
Taurat, kecuali dalam beberapa hal yang Allah ringankan untuk ahli
Injil, padahal sebelumnya hukum tersebut sangat berat:

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7113.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Abdul    Karim
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Abdushshamad  bin
Ma'qil   menceritakan   kepadaku,   ia   mendengar   Wahb   bin
Munabbih berkata,  "Sesungguhnya lsa berjalan di atas syariat
Musa,    beliau   melakukan   ibadah   pada   hari    Sabtu   dan
menghadap  Baitul  Maqdis.  Dia  berkata  kepada  bani  lsrail,
`Sesungguhnya aku tidak mengajak kalian untuk menyelisihi

satu   huruf  pun   yang   ada   dalam   Taurat,604   kecuali   aku
menchalalkan   apa   yang   diharankan   kepada   kalian   dan
membatalkan segala beban yang diberatkan kepada ka|ian. ''6°5

7114.   Bisyr  menceritakan  kepadaku,   Yazid  menceritakan  kepada

:gi':i,dim:i|#,.*£%#d:-¥-:g:::d%;
membenarhan  Taurat   yang  datang   sebelumha,   dan   untuk
menghalalhan   bagimu   sebagian   yang , telah   diharamkan
"#/z4ha", " ia berkata, "Maksud lafazh 'c7c7rz. }2cng d7.bowa A4ztsa'

604    Dijelaskan dalam Injil Matta perkataan yang dinisbatkan kepad,a Isa, bahwa dia

berkata,   "Janganlah   kalian   mengira  bahwa   aku  datang   untuk   mengurangi
hukum, akan tetapi aku datang untuk menyempumakarmya'." (A/ /sA¢A ke/i.rna,

6o5   £asr.as:#tkhe£-::I)in 4d_D„rr AV MaHts"r (2/3 5).



Sttrch Aali  ` Imrou7i

lebih ringan daripada hukum yang dibawa Musa sebelumnya

pada masa Musa mereka diharamkan memakan  daging unta,
lemak, burung dan ikan-ikan. '6°6

7115.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:  \ Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
t#fiT=AGL,i#g;Tfa3¥cSii#,ii;„iigAifja#j
kepadamu) membenarhan Taurat yang datang sebelumha, dan
untuk menghalalhan bagimu sebagian yang telah diharamhan
w#/"fa7c", "  ia  berkata,  "Lafazh  Thukum  yang  dibawa  oleh  Isa
lebih   ringan   daripada   hukum   yang   dibawa   oleh   Musa'
maksudnya adalah, hukum yang dibawa oleh Musa di dalam
Taurat  mengharamkan  daging  unta,  dan  lemck,  lalu  Allah
menghalalkannya      melalui      ucapan      Isa.      Allah     juga
menghalalkan   berbagai    macam    ikan   dan   burung,    yang
sebelumnya  diharamkan  kepada  mereka.  Isa  datang  kepada
mereka dengan membawa keringanan di dalan |nji|."607

7116.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang fimin Allah SWT,  j±4dyj
•;±=S:'¢±±¢SJ=F±"DanuntukmenghalalkanJairriu

sebagian   yang   telah   diharamkan   untukmu,"   .ra   berkzTto,
"Maksudnya adalch daging unta dan lemak.  Kala lsa diutus,

Allah   menghalalkannya   untuk   mereka.   Beliau   diutus   ke
kalangan Yahudi, lalu mereka berbeda pendapat, dan akhimya
mcneka bcrcerai-berai. "608

606   |bnu jauzi dalan zed.4/ Wusj+ (lc93).
6°7   |bnu  Abi  Hatim  dalam tafsinya (2/657) dan As-Suyuthi  da]an i4dz)„7. A/

Manun (213S..
6°.   |bnu Abi Hatim dalam tafainya (2/657).



TzrfurAth-T7tchdr

7117.   Ibnu     Humaid     menceritakan     kapada     kami,      Salamah
menceritakan kepada kami dari  Ibnu Ishaq, dari Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang fiman AIlal SWT,   C3, 6i#j
-3.:;:a y  <},  CS£.  <Z;.  "Dan   (aku   datang   kepadanu)

membenar:ken  Taurat  yang  datang  sebel.mlku,"  .ia be;Ikata,„M#,y#REED`ae#=n==md#
bagimu     sebagian     yang    telah     diharanhan     untukmu',
maksudnya adalah aku mengabarkan kepadamu bahwa hal itu
sebelumnya diharamkan, maka kalian meninggalkannya, tetapi
kemudian Allah menghalalkannya, sebagal bentuk keringanan
bagi  kalian,  maka kalian pun mendapatkan kemudahan dari-
Nya dan keluar dari dosanya."

7118.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

:::,i:nHfroangatfe:C:i]¥#a;¥¥£%m#,d£4£j
•i±aS  "Dan  untuk  menghalalkdr  bagimu  sebagian  yang

/e/ch d7.AaramAow w#/«frof af, " ia berkata,  "Sebelumnya banyak

perkara yang diharamkan kepada mereka, lalu Isa datang untuk
menghalalkan  apa-apa  yang  sebelumnya  diharamkan,   agar
merekabersyukur."6]°

Penakwi]anrirmanAI]ahSWT:;±=;€cj,23.€,#j3:3@O»
aku  datang  kepadrmu  dengan  membavva  s.Iat.I tanda  (mukjizpt)
daripada TubQtrmu).

6ky9      Ibid.

610     Ibid.
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Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Aku datang kepada
kalian  dengan  membawa  hujjah  dan  pelajaran  dari  Tuhan  kalian.
Dengannya kalian akan tabu hakikat perkataanku. "

Riwayat-riwayat yang sesual dengan makna tersebut adalah:

7119.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata  dari  Isa,  dari
Ibnu  Abi  Najih,  dari  Mujchid,  tentang  firman  Allah  SWT,
•;±;>'6 ri, -£ie; feig± "Dan aha daidng kepadamu dengan

membawa   suatu   tanda   (mckjizat)   daripada   Tuhanmu,"   .Ta
berkata,  "Maksudnya  adalah  segala  perkara  yang  dijelaskan
oleh  Isa  kepada  mereka,  dan  apa-apa  yang  Allah  berikan
kepadanya.M6ll

7120.   AI    Mutsanna   menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah  menceritakan  kepada  kami,   Syibil  menceritakan
kepada kani dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman
Allah  SWT,  ;±±3  c£  ,a3.€  ,g+;3   ''D¢#  afu  d"ng
kepadamu dengan membawa suatu tanda (muftyizat) daripada
r##cr#m", " ia berkata, "Maksudnya adalah segala perkara yang
dijelaskan oleh Isa kepada mereka."6]2

Lafach;=6cjartinyaadalahdarisisiTuhankalian.
=ee

©##j,j€,ri?g*:¥J3Lj,di6i

6't    As-Suyuthi dalam AdLDz«7..4/ Wa»fror (2/35).
612   |bnu Abi Hatin dalam tafaimya (2/658).



TlatsirAth-~
"Sestt7iggtthnya AIlch, T«hamha den T«harm«, Icarera iou

sembch[ch Dja. Inizch jalan yang !«rus."

(Qs. Aah 'Imraan [3]: 51)
Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Aku datang kepada

kalian dengan membawa tandr dari Tulan kalian. Dengannya kalian
akan   tahu   secara   yakin   tentang   kebenaran   perkataanku,   maka
bertakwalah  kepada  Allah  wchai  bani  israil,  dengan  menunaikan
segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, sebagaimana
temaktub  dalaln  kitab  yang  diturunkan  kepada  Musa.  Selain  itu,
tunaikanlah janji yang telah kalian ikat dan taatlah kalian kepadaku
dalani dakwahku kepada kalian, yakni  dengan membenarkan risalah

yang  ditugaskan  kepadaku  dari  Tuhan  kalian.  Beribadchlah  kalian
hanya  kepada-Nya,  karena  itulah  tujuan  risalahku.  Selain  itu,  aku
diutus  untuk  menghalalkan  berbagai  perkara  yang  pada  mulanya
diharamkan dalam kitab kalian. Itulah jalan yang lums dan petunjuk

yang kuat. "

7121.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamch
menceritakan kepada kami  dari  mnu  Ishaq,  dari  Muhammad
bin  Ja'far bin  Zubair,  tentang  firman  Allah  SWT,    'fi{ i|SS8
•;S±66 i;S'@A '&^> gSJjx. "Karena itu bertakw_?I_ah ke_pap:

Allah  dan  taatlah  kepadaku.  Sesungguhnya  Allah,  Tuhanku
da»  rwha#mef,"  ia berkata,  "Dia (Isa) membebaskan diri dari

::iabe¥£]a]:aNtasas::=::k:.anibe#£r#r
'=±:i 'Karena itu sembahlch IIta. Inilah jal;n yang lurus'.

',`         ..'     y         `

Maksudnya, inilch yang cku 6awa kepada ka|ian."6]3

Abu  Ja'far berkata:  Ahli  qira`at berbeda pendapat tentang
bacaanfirmanAllahSWT,:j#r;±=asJj'&(3L:

613     Ibid



Surch Aalj ` Im7ioun

Pertama:     Kebanyakan     ahli     qira`at     berbagai     negeri
membacanya?g±±:Lr;±a1asJj`fi(6£,yaknidenganAamzaAyangdi-
kcrsrch-kan, karena berada pada awal kalimat.

gg;83an¢S}:a;;u;#,:;dfra:¥:-g:e¥;k::e,::an=:a:fi£:i#k%a¥:i;J#j{
al.ql, dan menjadikannya (®D sebagai bade/ darinya.6]4

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang saya anggap benar adalah
bacaan yang dipegang oleh kebanyakan ahli  qira`at berbagai negeri,

yakni dengan AowzaA yang di-hasrafr-kan karena kedudukannya yang
sebagai  awal  kalimat.  Alasannya adalah karena adanya kesepckatan
chli  qira`at  atas  kebenaran  bacaan  tersebut,  sementara  kesepakatan
adalali  hujjah.   Jika  ada  yang  menyelisihinya,  maka  itu  hanyalah

pendapat, dan hujjch' sana sekali tidck bisa diruntuhkan hanya dengan
pendapat.

Kendati    ayat    tersebut    chahimya    hanya    berita,    namun
maknanya merupakan hujjah yang sangat kuat, dari Allah bagi Rasul-
Nya,  Muhammad  SAW,  atas  perkataan  utusan  Najran.  Jadi,  ayat
tersebut   mengabarkan   bahwa   Isa  membebaskan   diri   dari   segala

perkataan  tentangnya,  day  ia  menyatakan. bahwa  dirinya  hanyalah
seorang  hanba  layaknya  hanba  Allah  yang  lain,  hanya  \saja  dia
diberikan keutamaan karena kedudukannya  yang  sebagai  nabi, juga
berbagai tanda yang membenarkarmya, sebagaimana nabi-nabi lainnya

yang`  telah    mendapatkan    hal    itu    semun    sebagai    bukti    atas
kenchianya." -
6`.    A:buHayyth AI Bahr AI Muhith (3l\69`.



rEafsirAthHTderi

j62iji,~c3iffi3=j6#.{i#rfe#i~ffir
©-±±==t3t>i<£fj,6£c:ti,rit3t±i#Gj¥\j&'{

"Mdha tothala Isd mengetc[hai keing]caran mereha thani

Zsrdiz) berhatalch dip, 'Sidpahah yang alcan menjadi
Peno)ong-Periolong]ou «rLtok (memegal¢Zcan agrma) A»ah?'

Pare hawndyyin (sahahat~schdrt setja) menjawab, '
'Kam£Zch Pe7iolong-Penolong (agrma) AIZch, hamj beriman

kepadr AIlch; drlt salcs€lcanlch bchwa sesunggrhaya hami
adrzah orang~orang yang berserch diri'. "

(Qs. Aali 'haraan [3]: 52)
Abu Ja'far berkata: Makna ungkapan  i# jg jff3 ~€Lr

;±j.i,adalah,ketikalsamendapatkankekufurandiantaramereka.

SWT,¥tfa*,'rfT±T±*j;nya„#haraAd#;„Se::#iad,als=rafi„?pan„„A;}#.
mereha. " (Qs. Maryam [19]: 98)

Lafazh  :ril  tanpa  a/f/ maknanya  adalch  meniadakan  dan
membunuh,  seperti  dalam  fiman  Allah  SWT,   i,+.;I, tiij±i€  SL
`` Ketiha kamu membunuh mereka dengan izin-Nya." (Qs. Ala;hi 'I"raan

[3]:  152).

Lafazh    :ril    juga    mengandung    makna    perasaan    dan
kelembutan, sebagaimana perkataan AI Kumait,

:pi,j#,:cJ,i,,,ls:;'Ji#ij':+:'oi£,;i,iJ,u£,i;ir



Sunch Aalj ` Im7uni

"Apakah yang diharapkan dengan menangisi puing-puing rumah,

Ahakah dia ahan merasakarmya atau apakah dia akan menangis pula
karenanya?N.615

Lafazh 3' [r,*j i)i maknanya adalah merasakannya.

Jadi,   makna  ayat  tersebut  adalch,   "Ketika  Isa  merasakan
adapya pengingkaran dan penolakan dari bani Israil terhadap dakwah

yang    dibawanya,    dia   berkata,    'Siapckah    yang    akan    menjadi
penolongku bersama Allah SWT?' . "

Maknalafazh&lj!adalah}lEQ)ersamaAllah),karenaorang
Arab  biasanya  jika  menggabungkan  satu  perkara  dengan  perkara
lainnya,  lalu  mereka  hendak  mengabarkan  keduanya,  bahwa  salah
satunya  digabungkan  dengan  yang  kedua,  maka  mereka  terkadang
menggantikan   kata   a   dengan   i;,   dan   pada   kesempatan   lain
mengabarkannya dengan kata a. Misalnya Anda berkata J3iJI J'! 3Jful'fll.  "Sedihit   ditambah  sedihiir  menjadi   banyak,"   yam;  rid::sndnya

jumlah  yang  sedikit jika  digabungkan  dengan jumlah  yang  sedikit,
akan   menjadi   banyak.   Adapun   jika   maksudnya   adalah   sesuatu
bersama sesuatu, maka tidak bisa diungkapkan dengan menggunakan
kata P', misalnya "Si fulan datang beserta hartanya". Kalimat tersebut

+  ,   ,         ,

tidck bisa diungkapkan dengan redaksi Je 4J!3 ®% ilo.

PenafsirantentangfirmanAllahSWT,,2(jL~Gjl±;i;;seperti
dijelaskan oleh sekelompok ulama tafsir, diantaranya:

7122.   Muhammad bin AI Husain menceritckan kepadaku, ia berkata:
Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,, ia berkata:
Asbath  menceritakan  kepada  kami   dari  As-Suddi,   tentang
firman  Allah  SWT,  ,2t jL ~c3lfi 5:  ''SJ.czpahaA }iang czha»

6'S   Bziit in± i\da dz\lam Diwan Kumait hal (692), Diwan AI Marfadhiliyat, dan Lisan

AI Arab Cfo).



Ta/sirAth-TTrfuri

mekyadi   penolong-penolongku   kepada   Allah,"   .Ta  be;I:kelto,
"Maksudnya adalah bersama Allah. "6 I 6

7123.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  tentang  firman  Allah  SWT,    6='?A  S^. ~cs®,)<$1   "Siapakah  yang   ahan  menjadi   penolong-

pe#o/o#gfu  *epnda  ,4J/aft, "  ia  berkata,   "Maknanya  adalch
bersanaA||ah.n617

Para ulama berbeda pendapat tentang penyebab  Isa meminta
tolong kepada i4/ Han4;arz.)oqf».

Pertama:   Penyebabnya   adalah   seperti   yang   digambarkan
dalam riwayat berikut ini:

7124.   Musa  bin  Harun  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr
menceritakan kapada kami,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
kepada   kami   dari   As-Suddi,   bchwa   tatkala   Allah   SWT
mengutus  Isa dan memerintahkannya untuk berdakwah, bani
Israil mengusimya,  maka beliau dan ibunya pergi  berkelana.

(Singkat  cerita),   beliau  singgah  di   sebuali  perkampungan,
yalmi    beliau    singgah    di    (rumah)    seseorang,    lalu    ia
menjamunya.

Di  negeri  tersebut ada seorang raja yang  zhalim.  Suatu hari
orang tersebut datang ke rumch dengan sedih dan bingung, dia
masuk  ke  rumahnya,   sementara  Maryam   sedang  bersama
istrinya.    Maryani    pun    bertanya,    "Apa    yang    menimpa
suamimu?  Aku  melihatnya  sedang  sedih?"  Dia  menjawab,

6'6   |bnu Athiyah dalam t4/ A/"harrl.r ,4/ Wa/.I.z (I/442).
6"   Ibnu Athiyah dalam ,4/ "wharri.r ,4/ Wa/.i.z (I/442) dan As-Suyuthi dalam Ad-

Durr AI Mantsur (213S).
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"Janganlah       engkau       bertanya!"        Maryan       berkata,
"Beritahukanlah aku,  mungkin Allah akan memberikan jalan

keluar untuknya! "  Akhimya ia berkata,  "Sesungguhnya kami
memiliki    Seorang    raja,    dia   menggilir    rakyatnya    untuk
memberinya   makan   dan  para  pasukannya,  juga   memberi
mereka  arak.  Jika  seseorapg  tidak  melakukannya  maka  dia
akan disiksa,  dan sekarang adalch gilirannya.  Apa yang bisa
kita  lakukan,   sementara  kita  tidck  memiliki   kelapangan!"
Maryam   lalu  berkata,   "Katckanlah  kepadanya  untuk  tidak
bingung.   Aku  akan  memerintahkan  putraku  untuk  berdoa
kepada Allah agar ia diberikan kecukupan. "

Maryam pun berkata kepada Isa tentang hal itu. Isa rirenjawab,
"Wahai   ibu,   jika   aku   melakukannya   mcka   clan   timbul

keburukan karenanya."  Wanita itu berkata,  "Jangan hiraukan
hal itu, karena dia telah berbunt baik kepada kita, bahkan telah
memulickan  kita!"  Isat berkata,  "Jika  waktunya  sudch  dekat
maka penuhilah bejana dan wadah air dengan air,  kemudian
kabarkanlah kepadaku! "

Singkat cerita, ketika dia mengisinya, Isa berdoa kepada Allah,
dan akhimya air yang ada dalan bejana dan wadah itu berubah
menjedi  daging,  kuah,  dan  roti,  sementara  air  yang  ada  di
dalan bejana berubah menjadi  arak.  Keduanya adalah menu
makanan dan minuman yang tidak pemah dilihat oleh manusia
di sana sana sekali.

Ketika sang raja datang,  ia makan dan minum arak tersebut.
Setelch selesai makan dan minum, raja bertanya,  "Dari nana
arak ini?" Orang tersebut berkata,` "Arch ini dari negeri giv/a#."
Raja berkata,  "Sesungguhnya arakku didatangkan dari  negeri
itu, tetapi rasanya tidak seperti ini! " Dia berkata, "Arak ini dari
negeri  lainnya."  Akhimya ketika  orang tersebut  memberikan
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jawaban yang tidak jelas, raja marah kepadanya, maka orang
itu akhimya berkata,  "Baik, aku akan memberitahumu bchwa
sesungguhnya ada seorang anck lelaki  di  rumahku.  Tidaklah
dia memohon kepada Allah, kecuali Dia mengabulkannya. Dia
telah memohon kepada Allah agar merubahair menjadi arak."

Sang raja lalu  berkata,  `Aku  akan menyuruh  anak  itu untuk
memohon kepada agar menghidupkan anakku kembali! '  Raja
memang memiliki  seorang putra yang telah meninggal  dunia
beberapa  hari   yang  lalu.   Akhimya  dia  meminta  agar  Isa
menghadapnya. Raja lalu meminta agar Isa memohon kepada
Allah untuk menghidupkan kembali anaknya. Isa pun berkata,
"Janganlah kamu lakukan hal  itu,  karena jika  ia hidup maka

akan  menjadi  keburukan."  Raja  berkata,  "Aku  tidak  peduli
dengan  yang  akan  teriadi."  Akhimya  Isa  berkata,  "Jika  aku
menchidupkannya maka apckah engkau akan membiarkan aku
dan Ibuku pergi semauku?" Raja menjawab, "Ya."

Isa  pun  memohon  kepada  Allah,  dan  sang  anak  pun  hidup
kembali. Tatkala penduduk negeri melihat anak tersebut hidup
kembali, mereka saling menyeru dengan senjata dan berkata,
"Raja ini telah memakan kita, tatkala kematiannya telah dekat,

dia  ingin  anaknya  itu  menjadi  penggantinya.  Ia  pasti  akan
memakan   kita   seperti   bapakny`a!"Akhimya   mereka   saling
bunuh.

Isa  dan  ibunya  lalu  pergi  dengan  ditemani  seorang  Yahudi.
Ketika itu sang Yahudi membawa dua potong roti, sementara
Isa   hanya   memiliki   satu   potong   roti,   maka   Isa   berkata,
"Satukan  saja!"  Sang  Yaludi  berkata,  "Baik."  Nanun tatkala

sang   Yahudi   mengetahui   bchwa  Isa  hanya  memiliki   satu

potong  roti,  ia  pun  merasa  menyesal.  Saat  Isa  dan  ibunya
tertidur, sang Yahudi hendck memakan satu potong roti secara
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diam-dian,   namun  bani  saja  ia  memakan   satu   suap,   Isa
berkata,  "Apa  yang  kamu  lakukan?"  Dia  menjawab,  "Tidak
ada  apa-apa."  Dia  lalu  melemparkannya,  sehingga  habislah
satu potong roti ia makan.

Pada  pagi  harinya,  Isa  berkata  kepadanya,  "Mari  bawakan
„   kepadaku makanan!" Sang Ychudi lalu datang membawa satu
t±..`  potong` roti,  maka  Isa  berkata,   "Mana  yang  lairmya?"   Dia

menjawab,  "Aku  hanya  memiliki  satu  potong  roti."  Isa pun
terdiam.   Mereka   kemudian   pergi   dan   melewati   seorang

penggembala  kambing.  Isa  lalu  memanggil,  "Wahai  pemilik
kambing!  Sembelihlah  untuk  kami  satu  ekor  kambing!"  Dia
menjawab,   "Baik,   utuslah  kepadaku  temanmu   yang   akan
mengambilnya."   Isa  pun  mengirim   sang  Yahudi,   dan  dia
kembali  dengan  membawa  satu  ekor  kambing.  Mereka  lalu
menyembelihnya  dan  membakamya.   Isa  berkata  kepada  si
Yahudi   itu,   "Makanlah   dan  janganlch  kanu   mematahkan
tulangnya!"  Mereka pun  memakannya.  Ketika  mereka  sudah
kenyang,    Isa    melempar    tulang-belulang    ke    atas    kulit,
kemudian  dia  memukulnya  dengan  tongkat  seraya  berkata,
"Bangunlah!  Dengan  izin  Allah."  Akhimya  seekor  kanbing

bangun   sambil   mengeluarkan   suaranya.   Isa   lalu   berkata,
"Wahai    pemilik    kambing,    ambillch    kanbingmu!"    Sang

penggembala  pun  bertanya  kepadanya  sambil  merasa  heran,
"Siapakah   Anda?"   Isa   menjawab,   "Aku   adalch   Isa   putra

I-    Maryam."  Dia  lalu  berkata kembali,  "Engkau  tukang  sihir!"

Dia pun lari darinya.

Isa lalu berkata kepada sang Yahudi,  "Demi Dzat yang telch
menghidupkan   kambing,   padchal    sebelunnya   kita   telah
memckamya,    berapckah   roti    yang    ada   padanu?"    Dia
bersunpah bchwa ia hanya memiliki satu potong roti.
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Selanjuthya mereka melewati seorang pemilik sapi, kemudian
Isa   memanggilnya   seraya   berkata,   "Wahai   pemilik   sapi!
Sembelihlah  untuk  kani   seekor  anak   sapi."   Dia  berkata,
"Utuslah  kapada  kani  temanmu  untuk  mengambilnya."  Isa

berkata,   "Pergilah   wchai   Yahudi,   dan  bawalch   sapi   itu!"
Akhimya     dia     pergi     dan     membawanya,      lalu     Isa
menyembelihnya dan membakamya,  sementara sang pemilik
sapi hanya melihatnya. Isa kemudian berkata,  "Mckanlal dan
jangan  engkau  patahkan  tulangnya!"   Seusai  mckan,  beliau
melemparkan   tulangnya   ke   kulit,   kemudian   memukulnya
dengan ton8kat,  lalu berkata,  "Berdirilah dengan  izin Allah!"
Akhimya sapi  tersebut bangkit  kembali  sambil  bersuara.  Isa
lalu   beckata   kepada   penggembala    itu,    "Ambillah   anak
sapimu!" Penggembala itu lalu bertanya, "Siapakah Anda?" Isa
menjawab,  "Aku  adalah  Isa."  Dia berkata kembali,  "Engkau
tukang sihir! " Dia pun kabur.

Sang Yahudi lalu berkata, "Kanu menghidupkannya, padchal
kita  telah  memakannya?"  Isa  menjawab,  "Demi  D2at  yang
telah menghidupkan kambing, padahal kita telah memakannya,
dan  yang telah  menghidupkan  anak  sapi,  padahal  kita  telali
memakannya,  berapakah  roti  yang  kamu  miliki?"  Dia  pun
bersumpah   bahwa   dia   hanya   memiliki   satu   potong   roti.
Mereka berdua lalu pergi.

Selanjutnya mereka singgah di sebuali perkampungan, Yahudi
singgch   di   tempat   yang   lebih   tinggi,   sementara   Isa   di
bawahnya.  (Sin8kat  cerita)  sang  Yahudi  mengambil  tongkat
seperti   tontlcat    Isa,    lalu   berkata,    "Aku    sekarang    bisa
menghidupkan yang telah mati!" Ketika itu raja negeri tersebut
sedang   sakit,   maka   sang   Yahudi   pergi   dengan   berseru,
"Siapakah    yang    sedang    mencari    seorang    tabib?"    Lalri
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dikabarkan  kepadanya  bahwa  raja  kanpung  tersebut  sedang
sakit,   mcka  si   Ychudi   berkata,   "Bawalah  cku  kepadanya,
karena   aku   akan   menyembuhkannya.   Bahkan  jika   kalian
melihat dia telch mati, aku akan menghidupkannya kembali."
Lalu   dikatckan   kepadanya,   "Sesungguhnya  penyakit   yang
menimpa  raja  telah  mengakibatkan  tabib-tabib   sebelummu

`,       buta,   karena  tidckt  ada   seorang  tabib   pun  yang  berusaha
mengobatinya namun  dia tak  kunjung  sembuh,  kecuali  sang
raja  memerintahkan tabib  tersebut  untuk  disalib."  Si  Yahudi
tetap     berkata,     "Bawalali    cku    kepadanya!     Aku     akan
menyembuhkannya."  Akhimya dia datang dan memukul kaki
sang raja sampai mati, bahkan dia terus memukulnya, padchal
sang raja telah mati. Dia lalu berkata,  "Berdirilch dengan izin
Allah! " Akhimya orang Yahudi itu ditangkap dan disalib.

Isa` kemudian detang dan melihatnya telah dipancung di sebuah
batang kayu.  Dia pun berkata,  "Bagaimana pendapat kalian?
Seandainya aku bisa menghidupkan sahabat kalian (sang raja),
maka   apakah   kalian    akan   meninggalkan    sahabatku   ini
untukku?"    Mereka    menjawab,    "Baik."    Akhimya    Allah
menghidupkan sang raja untuk Isa, dia berdiri dan sang Yahudi

pun  diturunkan  dari  pancungan.  Sang  Ychudi  lalu  berkata,
"Wahai  Isa!  Engkau  adalch  karunia  terbesar  untukku.  Demi

Allah, aku tidak akan bexpisali denganmu selananya."
-       Diceritakan  kepada  kami  oleh  Muhammad  bin  Husain  bin

Musa, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal berkata, ia berkata:
Asbath menceritakan kepada kami  dari  As-Suddi,  ia berkata:
Isa  berkata  kepada  si  Ychudi,  "Aku  bersumpah  demi  Dzat

yang   telah  menghidupkan  kambing   dan   sapi   setelah   kita
memakannya, dan yang telah menghidupkan raja ini, padahal
dia  telah  mati,  juga  yang  telah  menurunkanmu  dari  batang
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kayu  untuk  disalib,  berapakah  roti  yang  kamu  miliki?"  Si
Ychudi pun bersumpah bahwa ia hanya punya satu potong roti.
Isa kemudian berkata, "Jika demikian, tidak masalch. "

Selanjutnya mereka pergi dan melewati sebuah simpanan harta

yang telch digali oleh binatang.  Sang Yahudi berkata,  "Wahai
Isa! Harta ini milik siapa?" Isa berkata, "Tinggalkanlah, karena
harta  ini  milik  mereka  yang  binasa  karenanya."  Jiwa  sang
Yahudi  tetap   saja  tertarik  padanya,   namun  ia  tidak  mau
menentang Isa, maka dia pun pergi bersama Isa.

Lalu ada empat orang yang melewati harta itu, ketika mereka
melihatnya, mereka pun mengerumuninya, lalu dua orang dari
mereka  berkata  kepada  yang  lairmya,  "Pergilah  kalian  dan
belilah  makanan,  minuman,  dan  binatang  untuk  membawa
harta ini!" Kedua orang itu lalu pergi dan membeli kendaraan,
makanan,   dan  minuman.   Salah   seorang  di   antara  mereka
kemudian berkata kepada temannya,  "Bagaimana pendapatmu

j ika kita membubuhkan racun kepada makanan mereka berdua,
sehingga jika mereka  memakannya  maka  mereka  akan  mati
dan harta itu hanya milik kita berdua?" Temannya pun berkata,
„Baiklah.„

Sementara  itu,  salah  seorang  dari  dua  orang  yang  sedang
menunggui   harta   tersebut,   berkata,   "Jika   mereka   datang
membawa    makanan,    maka   kita   harus    siap-siap    untuk
membunuh  mereka,   sehingga   semuanya  hanya  milik  kita
berdun.  Akhimya  ketika  keduanya  datang,  dua  orang  yang
menunggu   membunuh   keduanya,   lalu   setelah   membunul
keduanya duduk untuk menyantap makanan,  maka keduanya

pun mati karena racun.

Peristiwa itu  diketahui  oleh  Isa,  maka  dia  berkata kepada  si
Yaludi,   "Keluarkanlah   harta   tersebut,   sehingga   kita   bisa
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membaginya." Dia mengeluarkannya dan membagi tiga, maka
si Yahudi berkata, "Wahai Isa, bertakwalah kepada Allah dan

janganlah  kanu  berlcku  chalim!  Harta  itu  hanya  milik  kita
berdun,   kenapa  dibagi   tiga?"   Isa  berkata  kepadanya,   "Ini
untukku,  ini  untukmu,  dan  yang  sepertiganya  untuk pemilik
roti."  Si  Yahudi  berkata,  "Baik,  jika  aku  kabarkan  pemilik

'`   sepotong r-oti itu, maka apakah kamu akan memberikan harta

tersebut?" Isa menjawab, "Ya." Dia lalu berkata, "Akulah yang
memilikinya."     Isa     lalu     berkata,     "Ambillah     bagianku,
bagianmu, dan bagian pemilik sepotong roti.  Itulah bagianmu
di  dunia  dan  di  akhirat."  Ketika  dia  membawanya  beberapa
langkah, ia pun ditenggelamkan ke dalarn bumi.

Isa pun pergi, dan ia melewati kaum Hawariyyun yang sedang
memancing   ikan.   Dia   lalu   berkata,   "Apckah   yang   kalian
lakukan?"   Mereka   menjawab,   "Kami   sedang   memancing
ikan."   Isa   berkata,   "Kenapa   kalian   tidak   berjalan   untuk
memancing manusia?"  Mereka bertanya,  "Siapakah engkau?"
Isa   menjawab,   "Aku   adalah   Isa   bin   Maryam."   Akhimya

:E±nan:il±¥;T::yi%zi£§:ie;T#?i?::2:fu:I":
akan    mekyadi    penolong-penolongha    untuk    (menegakkan
agama)   Allah?"   Para   hawariyyin   (sahabat-sahabat   setia)
mertyowab,  'Kamilah penolong-penolong (agama)  Allah,  hami

\  beriman kepada Allah;  dan saksihanlah bahwa sesungguhnya

kami adalah orang-orang yang berserah diri'.`6\8

6'8    AI Baghawi dalam Ma'a/I.in A/-rcrHzj./ (I/471) dan As-Suyuthi dalam ,4d-Dw„

AI Mantsur (2134).
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7125.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami dari Ibad bin
Manshur, dari AI Hasan, tentang firman Allah SWT,  j£:5 rfthr

~d( jL ~4£3l=i J: j6  j£Kj.i  ;i+, |jfe  "A/aha f¢rha/a /sa
mengetahai  keingharan  mereha  foani  Israel)  berhatalah  dia,
'Siapakch  yang  ahan  melyadi  penolong-penolorigku  untuk

/me#egckfacI#  agrma/  j4//ch.?, "  ia berkata,  "Beliau  meminta
bantuan, lalu AI Hawariyyun menolongnya dan Isa pun dapat
mengalahkan mereka (musuh). "6]9

Kedua: Penyebabnya adalah perbuatan kaumnya yang hendak
membunuhnya, padahal dia meminta bantuan kepadanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7126.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadcku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang fiman Allah
S;WT,'iRE'S±;±+:±e:±rTefi"Makatathalalsamengetahai
fej.#gharan  merefa  ¢a#!.  /sraj.//, " ia berkata,  "Mereka kufur
dan   hendak   membunuhnya,   yakni   ketika   beliau   meminta

:uapj%ffk¥nddiaca¥gr2S3#j:±~:¥#€#eraza,tai:I:
dia, "Siapakch yang akan mekyadi penolong-penolongha untuk

(menegakkan   agama)   Allah?"   Para   hawariyyin   (sahabat-
sahabat    setia)-   meoyowab,    "Kamilah    pe;;long-penolong

(agama) Allah."an

6'9   |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/659).
cO    lbid.
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Kata 3fo'ql  adalah berfuk jamak dari kata ;;-;`,  seperti  kata
ijlJffyl yang merupckan bentuk jamak dari kata .Ljj:J2'dan i\€±fyl dari
kata ire.

Para   ulama   tafsir   berbeda   pendapat   tentang   pemyebab
penamaan 6}JljH.I .

Pertama:  Berpendapat  bahwa  penyebabnya  adalah  pakaian
mereka yang berwama putih.

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah :

7127.   Muhammad bin Ubaid AI Maharibi menceritakan kepadaku, ia
berkata:   Temasuk   yang   diriwayatkan   oleh   bapaknya,   ia
berkata,   Qais   bin   Rabi   menceritakan   kepada   kami   dari
Maisarah,  dari  AI  Minhal  bin  Amr,  dari  Sa'id  bin  Jabir,  ia
berkata,  "Mereka  dinamakan J4/  fJc";crrJ.)a;##  karena  pakaian
merekayangberwamaputih.I.621

Kedua:   Bexpendapat   bahwa   penyebabnya   adalah   mereka
merupakan gasAshor yang biasa memutihkan pakaian.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7128.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  lbnu  Abi
Najih,  dari  Abi  Artha`ah,  ia berkata,  "4/ fJow;czr7.){};zj#  adalah
orang-orang     yang     biasa     mencuci     dan     memodifikasi

Pakaian.n622

62'    |bnu Jauzi dalam zodA/ "asJ.r (I/394).
622    As.Suyuthi da|am.4d-D#rr ,4/ Afa#tswr (2/35).
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Ketiga:    Berpendapat   bahwa   penyebabnya   adalah   status
mereka yang merupakan orang-orang pilihan dan istimewa di sisi para
nabi.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalch:

7129.   Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Ibnu  Aliyyah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ruh  bin  AI

Qasim,  bchwa  Qatadah  menuturkan  seseorang  dari  sahabat
Nabi    SAW,    lalu   dia   berkata,    "Dia   termasuk   kalangan
Hawariyyin."  Ia  lalu  ditanya,  "Apakch  Hawariyyun  itu?"  Ia
menjawab, "Orang-orang yang pantas untuk menj adi pengganti

Paranabi.ii623

7130.   Diriwayatkan  kepadcku  dari  Minjab,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Bisyr  menceritakan
kepada kani dari lmarah, dari Abu Rauq, dari Adh-Dhahhck,
tentang firman Allah SWT, b}J13al.I J6 .3! "Kefi.ha Howar].)pr#
berfac]/a, " ia berkata, "Maknanya adalah, orang-orang pilihan di
Sisi para nabi.w624

Abu    Ja'far   berkata:    Pendapat   yang   lebih   mendekati
kebenaran  -menurut  kani-  adalah  pendapat  yang  menyatakan
bahwa mereka dinamckan demikian karena baju mereka yang putih,
dan karena mereka adalah tukang cuci.

Alasannya,  kata  jJ+I  mengandung  arti  wama  yang  sangat
putih.  0leh karena itu, lafwh c3l}l menjadi salah satu nama untck
makanan,   karena   wamanya   yang   sangat   putih.   Demikian   pula
seseorang yang putih wama matanya, dinamakan 33>i, sedangkan bagi
wanita dinanakan ft3J>.

623   |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/659).
624   |bnu Abi Hatim dalam tafeimya (2/660).
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Jadi,  bisa  saja  kaum  hawariyyun  yang  berada  di   sisi  Isa
dinamakan demikian karena alasan yang kani sebutkan, yakni karena
baju mereka yang  berwama putih.  Akhimya nama tersebut menjadi
identik   dengan   mereka,    sehingga   setiap   teman   dan   penolong
dinamakan hall;czrf.}i baginya, dan karena itulch Nabi SAW bersabda,
"Sesungguhnya setiap nabi memiliki seorang hctwariy, dan howariyku

crd#afa Zibai.r. '625 Maksudnya adalah teman khusus.
`,----``

Terkadang orang Arab menamakan wanita-wanita yang tinggal
di perkampungan dan berbagai negeri dengan sebutan tJC:jlj}>. Mereka
dinanakan   demikian   karena   kulit   mereka   yang   doriinan   putih.
Misalnya dalam perkataan Abu Jaldah AI Yasykuri,

a;ljfl LS\<Ji fy! is(;J€ $3   #    iff :<;;; ,c,u:?i;ill, I:
"Katahanlah kepada Hawariyyat yang menangisi selain kita, sungguh

tidakadayangmerangisikitakecualiakyingyangmenggonggong.'426

Maksud    ungkapan    `b}£j`:)*j°`    Jj,    ''Orang-orowg    Howari.
berha/cr ..., "  adalah  mereka yang  si fat-sifatnya  telah  disebutkan  tadi,
dengan  pakaiannya  yang  berwama  putih.  Mereka  berkata,   "Kami
beriman kepada Allah." Maksudnya, "Kami membenarkan Allah, dan
saksikanlah olehmu wahai Isa, sesungguhnya kami orang-orang yang
berserah diri (mets/z.in"rz). "

625   Piriwayatkan oleh AI Bukhari dalam hadits-hadits ahad (7261), Muslim dalam

Fadha `il Ash-Shahabah (48), daln ALhmzrd da,lam Musnad-nya, (3/338).
626   Bait ini ada dalan 4cJ-D7.wow, termasuk Qasidah dengan BaArzf/-7lbowJ./. Jumlah

baitnya sebelas. Setelah itu baitnya adalah,

i?`J+I ijjiJlj cf3}=a=)` £U?  #   \{*gJ` bi i±+ \=j; :;<{
"Mereha  hanya  menangisi  hami,  karena  takut  matt  dengan  tombak-tombak

Nasrani dan pedang-pedang yang tajarm. "
Abu Jaldch AI Yasykari wafat tahun (83 11/702 M). Ia berasal dari bani Yasykar
bin  Bakr,  dari  Wail.  Dia  termasuk  penyair  Umawi.   Ia  termasuk  penduduk
Kufah. Dia dibunuh oleh AI Hajjaj setelah kekalahan Muhammad bin AI Atsats.
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Abu Ja'far berkata: Ini adalah berita dari Allah SWT, bchwa
agama  yang  dibawa  oleh  Isa  dan  para  nabi  adalah  lslain,  bukan
Nasrani dan Ychudi. Ini juga merupakan pembebasan dari Allah SWT
untuk  Isa terhadap  keyakinan  kaum  Nasrani,  sebagaimana  Ibrchim
telch membebaskan dirinya dari berbagai agama selain Islam. Ini pun
merupckan    hujjch    bagi    Nabi-Nya,    Muhanmad    SAW,    dalam
membantali utusan Najran.

RIwayat-riwayat   yang   sesuai   dengan   penjelasan   tersebut
adalch:

7131.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamch
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhainmad  bin  Ishaq,  dari
Muhammad bin Ja'far bin Zubair, tentang fiman Allah SWT,

jiklt  'S%± +;±e  S±} ~tfi  "riaka  ta;kala  Isa mengetah;i
fel.nghaa#   merefa   @am.   /srai.//,"   bahwa   demikian   pula

Fg¥3dffmfeE±=:£,;2;#;:aa;:,ha#w3„:jha¥
mekyadi   penolong-penolongha   untuk   (menegakkan   agama)
Allah?'  Para  howariyyin  (sahabat-sahaba[  setia)  mekyowab,
'Kamilah  penolong-penolong  (agama)  Allah,  kami  beriman

Aepcrdr j4//ch'.  Ini adalah perkataan mereka,  sehingga mereka
mendapatkan   keutamaan   dari   Allah   SWT.      If;t>  ;<£fj
<>!]±±=:   `Dan  saksikanlah  bahwa   sesungguh;ya  l±mi

adalah  orang-orang  yang  berserah  diri',  tidck  sependi  yang
dikatakan oleh orang-orang yang datang untuk mendebat Nabi
SAW, yal utusan Najran."627-

627   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (20/660).



Sunch drli ` Im7ican

©6.rf{E't£;;=`6j;S{c:={jj3i~cj,ti~\;~G+;
``Ya Tuhan kani, 1¢ani teidh beriman kepnda apa yang

telah Engfrone twrunlcan, dan telah hand jk«ti ras«l, hare"a
itw mas`iAhandch 1¢ani ke dalan go:langan orang-orang yang

*          7ne.'Ljadi sdsi (tentong keesaan Alhah). "

(Qs. Aafi Thraan [3]: 53)
Abu Ja'far berkata.: Ini adalah berita dari Allah SWT tentang

kaun foowcrrfy, bahwa sesungguhnya mereka berkata,  "Wahai Tuhan
kami,   sesungguhnya   kani   beriman   terhadap   apa   yang   Engkau
turunkan,  yakri  apa  yang  Engkau  turunkan  kepada  Nabi-Mu,  Isa.
Kami  pun mengikuti  rasul,  yang dengannya kami  menjadi pengikut
Isa  di  atas  agana-Mu,  dan  kani  menjadi  pembantunya  di  atas
kebenaran yang menjadi risalah yang Engkau berikan kepada hamba-
Mu  itu.  0leh  karena itu,  catatlah  kami  bersama nana-nana  orang

yang bersaksi dengan kebenaran, yang menetapkan tauhid kepada-Mu,
yang membenarkan risalah utusan-Mu, dan yang mengikuti perintah
serta menjauhi larangan-Mu. Jadikanlah kani dalan jajaran mereka.
Dengan kemuliaan yang Engkau berikan kepada mereka, berikanlah
kami tempat di sisi mereka, dan janganlah Engkau jadikan kami orang

yang kufur kepada-Mu, orang yang menghalangi jalan-Mu, dan orang
yang menyelisihi perintah serta larangan-Mu. "

Allah  mengenalkan  kepada  malchluk-Nya jalan  orang-orang

yang'    ucapan    dan    perkataannya    diridhai,    agar    mereka    bisa
menjadikannya sebagai  suriteladan, `hingga mereka mencapai  derajat
kemuliaan   mereka.    Allah   jugaS`'{ fmendustakan   orang-orang    yang
memegang  teguh  selain  agana  Islam  yang  lurus,  serta  membantali

pengakunn mereka bahwa para nabi berada di atas selain jalan agana
Islam.  Dengan  ayat  ini,  Allah berhujjah kepada  orang-orang Najran

yang  datang  untuk  mendebat  Rasulullah  SAW,  bahwa  perkataan
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orang-orang yang diridhai Allah dari kalangan pengikut Isa,  berbeda
dengan  perkataan  mereka,  dan  manhaj   mereka  pun  bertentangan
dengan manhaj mereka.

Riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah:

7132.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq,  dari  Muhanmad
bin Ja'far bin Zubair, tentang fiman Allah SWT,  ~C?~6'\£ ~CjJ;
<'-+j€J{ €f \£S=€ jlj{j{ \£:¥{j €jii "ya rztAc7# Aa7#7.,
hami telah beriman kepada apa yang telah Enghau turunkan,
dan  telah  hami  ilouti  rasul,  karena  itu  masuhanlah  hami  ke
dalan  golongan  orangcorang  yang  mekyadi  saksi  (tentang
feesczaw 4//chJ, " ia berkata, "Demikianlah iman dan perkataan
mereka.w628 ee

©6.gr.f#;fiij5dfG;ipfj
``Orang-oramg hafir itw mernhaat tip44-drya, dan AIlah

membctlas tip44-drya mereha jtw, dan Allah sebdik-balk
pembalas tip«-drya. "

(Qs. Aali Thraan [3]: 54)
Abu  Ja'far  berkata:  Orang-orang  kafir  dari  kalangan  bani

Israil  melckukan  tipu-daya.  Mereka  adalali  orang-orang ,kafir  yang
kufur terhadap lsa' .

Tipu-daya  yang  mereka  lakukan  adalah  kesepakatan  untuk
membunuh  Isa,  karena  setelah  Isa  dan  ibunya  diusir,  Isa  kembali
kepada kainya.

628    Lihat Si.rch |bnu Hisyam (2/230) dan lbnu Jauzi dalan` Zadi4/(A4asJ.r (1/395).
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Riwayat-riwayat yang menjelaskan keterangan tersebut adalah:

7133.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kami, ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kani dari As-
Suddi, ia berkata,  "Isa berjalan bersama AI Hawariyyun yang
sedang memancing ikan, lalu mereka beriman kepadanya dan
m6ngikutinya.  Ketika  lsa menyeru  kepada mereka,  sehingga
beliau  mendatangi  bani  Israil  pada  malam  hari,  dia  berseru
kepadamereka."

ItulchmaknafirmanAllahswT,®39|Siiic3;L;'i|~utc£:gL
±5£§;il 'Lalu segolongan dart Bahi Israil b;rima;d;n-;eg;lo;gan lain

fa#r'. " (Qs. Ash-Shaff [6i]:  i4).629

Makar  yang  dilakukan  oleh  Allah  SWT  kepada  mereka  -
sebagaimana  diriwayatkan  oleh. As-Suddi-adalah  Allah  jadikan
sebagian  dari  mereka  menyerupai  Isa,  sehingga  dia  dibunuh  oleh
orang-orang  yang  berlcku mckar kepadanya,  sementara Allah  SWT
mengangkat Isa ke langit.

7134. -  Muhanmad bin AI Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,  ia
berkata,  "Bani Israil mengepung Isa dan  19 Hawariyyin pada
sebuah   ruinah.   Isa  lalu  berkata   kepada  para   sahabatnya,
`Siapakah yang mau rupanya dirubch seperti rupaku, jika dia

telbunuh maka dia akan mendapatkan surga?'  lalu seseorang
diantara  mereka  ada  yang  siap,  sementara  Isa  diangkat  ke
langit."

ItulahmaknafroanAllahSWT,:;fi5%f;±=3{jfj
'drs;It   ``Orang-orang  kafir   itu  membuat   tipu-daya,   dan  Allah

629   |bnu |auzi dalam zad,4/ "asJ.r (I/395).



rftysirAthmrfuri

membalas  tipurdaya  mereha  itu.  Dan  Allah  sebalk-bdik  pembalas
tipu-daya.„

Ketika orangrorang Hawari itu keluar, barii Israil melihatnya
beriumlch 19, lalu mereka mengabarkan bahwa lsa telah diangkat ke
langit.   Bani   Israil   lalu  menghitungnya  kembali,   namun  temyata
bilangan  mereka  kurang  satu,  dan  mereka  melihat  rupa  Isa  ada  di
antara mereka, maha mereka pun ragu, sehingga mereka membunuh
seseorang,  dan  mereka  melihat  bahwa  ia  adalah  Isa.  Mereka  lalu
menyalibnya. Itulch makna firman Allah SWT, rfu~;:|j{£ gj :j£ [3
•4 '::i   ``Padahal  mereka  tidck  membunuhnya  dan  tidak   (pula)

menyalibnya,    tetapi    (yang   mereka    bunuh    ialah)    orang   ya`ng
diserupakan dengan lsa bagi mereka. " (Qs. An:INisaa: |4].. |57).630

Bisa   pula   bahwa   makna   makar   Allah   adalah,   A"hama»

@a/asa#J  dari  Allah  SWT  kepada  mereka  karena  ketentuan  telah
sampai waktunya, saperti yang kani jelaskan dalam fiman-Nya,  '6{

detsjS:i    ``Allah  akan  (membalas)  olok-olohan  mereka."  (Qs.  AI
Baqarch [2]: 15).

=e=

a.j'f6,j;i+=;;3'!fe`j;La±£6!t~tfr€'fi{j6'5;
a'!#Ta:±p.{2;L8±t#±9€{63j±€{6.g€{de€3tJi=

©g#€al ¥~Efrr
" (Ingot:Ice) , ketha AIlch berfirman, 'Hai \sa, sesungguhnya

aku chan menyan\palhan lani:u kepada a]drir aialmu dan
me'ngard€at kanu kepaha.Ku satq membersihkan kanu

630   As.Suyuthi dalan ,4d-Zharr ,4/ A/a»tsur (2/36).
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da:ri orang.orang yang ha:fir, dan .tne\r\:iadi:ken orang.orang
yang mengikuti ha:mu di alas orang.orang yang haftr hingga
Hard Kiamat. Ke.in;udian hanya kepada A]ou:Ice kembalimu,

lalu ck;u men\utuskan din:"toramu ten;tang hal.hal yang
selch. ham« bersezisih Padanya. "

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 55)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT melakukan mckar terhadap
orang-orang yang berusaha membunuh lsa,  selain kekufuran mereka
serta  sikap  mereka  yang  mendustakan  Isa  dan  apa  yang  dibawa
olehnya  dari  Allah  SWT,  ketika Allah  SWT  berfiman  kepada  Isa,
"Sesungguhnya  Aha  akan  menyampaikanmu  kepada  akhir  dyalmu.

Lafazh  i!  adalah  sA7./ch  dari  firman-Nya  &1  j<.j,  jadi  maknanya
adalah,   Allah   SWT   berbuat   makar   kepada   mereka   ketika   Dia
berfu:rrnen kepedal \saL, "Sesungguhnya Aku ahan menyampaikan hamu
kepada athir  Ofalmu dan mengangkat  hamu kepada-Ku."  AILah piim
menyampaikan lsa kepada akhir ajalnya dan mengangkatnya.

`.-_>1

±ir.- i:  _  1  -. a+ -,

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna lafazh iojll
dalan ayat tersebut.

Pertapa:   Berpendapat  bchwa  lafach  a/  wa/8J  maknanya
adalah tidur, jadi makna ayat tersebut adalah, "Aku menjadikan kamu
tidur, din merigangkatmu dalan kca`daan ti`dur. "

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7135.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kariii, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari  b.apaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentang fiman Allah SWT;  a±;= 6L "Sesw»ggwhny8 i4fu
ahan menyampaikan kamu kepada akhir Ofalmu," .ra be;ckata,
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"Maknanya adalah, menjadihan kanu tidur.  Allali  SWT lalu

mengangkatnya dalam keadaan tidur."

AI  Hasan  berkata,  "Rasulullal SAW berkata kepada  orang-
orang  Yahudi,  bahwa  sesungguhnya  Isa belum  mati,  dan  ia
akan kembali sebelum Hari Kiamat. "63'

Kedua:     Berpendapat    bahwa    malmanya    adalah,     "Aku
menganbilmu dari bumi dan mengan8kamu ke langit. "

(meng#:|r|e,::e:eri:i:¥=f:,greurpF#::fi"idyfoa:
"Aku menganbil harta yang _menja4i hami yang ada pada si fulan."

Jadi,   makna  ayat  adalah,   "Aku  mengambilmu  dari   bumi   dalan
keadain    hidup     dan    meletakkannya    di     sisi-Ku.     Aku    juga
mengangkatmu  dari  tengah-tengal  orang  musyrik  dan  kafir  yang
mengivgkarimu."

RIwayat yang sesuai dengan malma tersebut adalah:

7136.   Ali bin Sahl menceritakan kapada kami, ia berkata:  Dhamrah
bin  Rabi'ah  menceritakan kepada hami  dari  Ibnu  Syaudzab,
dari  Mathar  AI  Wamq,  tentang  fiman  Allah  SWT,     6i
3}±;;3   "Sesungguhl'Iya   Aku   clan   menyampaihan   hamu
feprd¢ athz.r a/.a/7»w, " ia bedfata,  "Maksudnya  adalah,  'Aku
menganbilmu   dari   bumi',   dan   bukan   .wiafat'   dalan   arti
mati'."632

i -7137.   AI  Hasan  bin  Ychy`a mencerita±an kapada kami,  ia  berkata:

Abdurrazzaq meneeritakan kapada hamL ia berkata:  Ma'mar
menceritakan  kapada  kami  dari  AI  Hasan,  tentang  firman

63]    Diriwayatkan  oleh  lbnu  Katsir  dalaln  trfeinya.daTif AI  Hasan  secara  mz"sa/

(3/30), dan diungkapkan oleh As-SngThi dalami4d=DZArr A/ A/air/sun (2/36). t .632   Abdurrazzaq dalan tafsimya (lc95).`   `

-.fE
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.    Allah    SWT,     a±g:    6i    ''Scsw#ggrA#jia    ,4fu    afa#
menyampaihan   hamu   kepada   athir   dyalmu,"   .ial  belketo,
"Mcksudnya adalch, mengambi|mu dari bumi. w633

7138.   AI  Qasim menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  tentang  fiman  Allah  SWT,    6|
{;i= 6.j'f 6, a;i+={j 8f ife`;; ia±£ "ses#"ggrfr%y¢
Aha  akan  menyanpaikan  ham  kepada  akhir  Of almu  dan
mengang'kat kanu kepada-Ku serta membersihkan kamu dart
orcrng-orang  y¢#g   ha/}r, "  ia   berkata,   "Allah   mengangkat
kepada-Nyadanmenyucikannyadariorang®rangkafir."634

7139.   AI Mutsanna menceritakan kepadcku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kani, ia berkata:  Mu'awiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku bahwa Ka'b AI Ahbar berkata,
"Allah SWT sama sekali tidak mematikan Isa bin Maryam. Dia

telah mengutusnya sebagai da'i dan pembawa kabar gembira

yang mengajak umat untuk bertauhid kapada-Nya. Ketika Isa
melihat sedikitnya pengikut dan banyaknya orang-orang yang
mendustckarmya,  ia mengadu kepada Allah,  kemudian Allah
mewchyukan kepadanya,  3£ife\jj dj!Sf j! "Ses%»gg"A»}i¢
Aha  ahan  menyampaikan  kamu  kepada  akhir   Of almu  dan
me#grj7gha/ hamw keprdr-Kw.  Orang yang Aku angkat sana
sekali tidak mati, akan tetapi (sungguh) Aku akan mengutusmu
kepada    Dadial    yang    picek    matanya,    lalu    kanu    akan
membunuhnya.  Setelah itu kanu hidup selama 24 tahun, lalu
barulch Aku mematikanmu dari kehidupan'. M635

633   |bnu Abi Hatin dalam tafainya (2/66l).
63'   ibnu Abi Hatim dalani tafainya (2/662).
635   As.Suyuthi dalan.4dDurr A/ A/antsgr {2/36).
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Ka'b AI Ahbar berkata, "Makna tersebut sesuai dengan sabda
Rasulullah SAW,

ii7=Tjfr3i3,3ijiiifiirfu:'Lj±
"Bagaimana suatu unat bisa binasa, padahal aha di awalnya

dan lsa dickhirnya..fi36

7140.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq,  dari  Muhanmad
bin Ja'far bin Zubair, tentang makna ayat  L4;!S: 6!7|£±s€€ ia
berkata,  "(Malmanya adalah), 'Wahai I,sa,  sesungguhnya Aku
menganbi|mu..n637

7141.   Yunus'   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang   firman   Allah   SWT,    8£     &S\;i   dj!S:   j£
"Sesungguhnya Aku akan menyampaihan hamu kepada akhir

dyalmu  dan  mengangkat  kamu  kepada-Ku,"  "Mckna. I?fth.
La±£' adalah,  'Aku menganbilmu'.  Jadi,  lafazh  d±!Sf
dan €liil3 memiliki makna yang sana."

Ia  berkata,   "Sebenamya  dia  tidck   akan  `mati   hingga   dia
membunuh   Dajjal.   Banlah   setelah   itu   dia   mati.   Allah
berfiman,  i{£±j  ri=)-i i ;6{ 'j£=;  'Da»  dz.a  ber6z.cara
kepada  manusia  ketika  dalan  buaian  dan  setelah  dewasa'.
Allah  SWT  mengangkatnya  sebelum  Isa  dewasa,  dan  Allah
akanmenurunkannyasete|ahdiadewasa."638

7142.   Muhanmad bin Sinan menceritakan kepada kaini, ia berkata:
Abu  Bakar  AI  Hanafi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibad,
dari AI Hasan, tentang frman Allah SWT,  dj!Sf j! ~tfr£

636   A| Hind da|an KaneA/ Umma/ (38682).
637   |bnu ]auzi dalam zed,4/ "usz.r (1/396).
638   |bnu ]auzi dalam zad-4/ "asJ.r (I/396).
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'S\S a±.;,l£)  "Hat  Isa,  sesungguhnya  Aku  akan  menyampaikan

kanu kepada akhir Ofalmu dan menganghat kamu kepada-Ku,"
ia berkata, "Allah mengangkatnya kepada-Nya, dia ada di sisi-
Nya di |angit.w639

Ketiga:  Berpendapat  bahwa  maknanya  adalah,  mewafatkan
dalan in "mati"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7143.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih   menceritakan  kepada  karni,   ia  berkata:   Mu'awiyah
menceritakan  kepadaku  dari  Ali,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang
firman  Allah  SWT,   a±±:  6i  "Ses"nggzfAnyw  i4k«  ¢ha«
menyanpaikan karm kepada akhir dyalmu," balrNIaL malunnya
adalah, "Aku mematikanmu. "640

7144.   Ibnu Huinaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritakan  kepada  kani  dari  Ibnu  Ishaq,  dari  seseorang

yang tidak tertuduh periwayatannya, dari Wahb bin Munabbih
AI  Yanani,  ia  berkata,  "Allah  SWT  mewafatkan  Isa  dalam
waktu  tiga jam  pada  siang  hari,  hingga  Allah  mengangkat
kepada-Nya.M641

7145.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Orang-
orang Nasrahi mengatakan bahwa Allah mewafatkannya dalan
7   jam   pada   waktu   siang,   lalu   Allah   menghidupkannya
kembali.w642

en    lbid.
64°   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/661).
64t    As-Suyuthi dalan.4d-D«w 44/ Wantsair (2/36).
6,2'    Ibid.



I;afsirAthmhari

Keempat:' Belpendapat bahwa maknanya adalah, ketika Allah
SWT berfurman, "Wahai Isa! Sesungguhnya aha menganghatmu, dan
menyucikanmu  dart  orang-orang  kafir,  dan  mowofatkanmu  setelah
e#gfaw   aha   /wr##ha#   fe   dr7.I.cr,"  mereka  berkata,   "Redcksi   ayat
tersebut  termasuk  mendahulukan  sebuah  kalimat,  tetapi  maknanya
adalah ada dalam urutan terakhir dan mengakhirkan kalimat, padchal
maknanya adalah terdahulu. "

Abu   Ja'far   berkata:   Pendapat   yang   kami   pilih   adalah

pendapat  yang  menyatakan  bahwa maknanya  yaitu,  "Sesungguhnya
Aku mengambilmu dari dunia dan mengangkatmu kepada-Ku, " karena
riwayat  ini   mc//c7i4;cz/z.r  dari  Rasulullah   SAW,   bahwa  beliau   SAW
bersztoda,  "Isa  bin  Maryam  akan  turun  ke  bumi,  lalu  membunuh
Dc7Lz7.cz/. '"3  Dia  akan  tunm ke  bumi  dalam  wcktu  yang  beliau  SAW
sebutkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu dia (Isa) tinggal di
bumi,   kemudian   wafat,    lalu   kaum   muslim   menshalatkan   dan
menguburkarmya.

7146.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami  dari  lbnu  Ishaq,  dari  Muhammad
bin Muslim Az-Zuhri, dari Hanzhalah bin Ali AI Aslani, dari
Abu  Hurairah,  ia berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  SAW
bersabda,

:pr=; `\£-:: \=\=!J `i:L> l=i ij~~l; i,, ==, i„ :jt;i,
1,,

dy  ug.  Jl1®l  :±£;.Aj  cL.^j?°l  i;a;3  t|;jial.l  :}±:;i  t'|ril=Jl-,,

Ji `,a Ji GC- ;a.J',

643    |bnu |auzi dalam zadj4/ "as!.r (1/396).

EI

J I:ii!l; *  i2LJ

Eii ha



St.rch Afllt ` Imtifm

"Allah  akan  menurunkan  lsa  bin  Maryam  ke  bumi  untuk

mekyadi  hakim  dan  imam yang  adil.  Dia  akan  turun  untuk
menghancurkan  salib,  membunuh  babi,  dan  menggugurkan

jiayah.  Dia akan mertyadihan harta melimpah,  sehingga tidck
ada yang mengambilnya.  Dia akan menetap  di  Rawha untuk
haif i atou umrah, atou dia melakukan kedranya. 'fA4

7147.   Ibnu Humaid mencqritakan kepada kami, ia berkata:  Salamch
menceritakan kepada kani dari Ibnu Ishaq, dari AI Hasan bin
Dinar, dari Qatadah, dari Abdurahman bin Adam,  dari Abu
Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

j3f ui3  t+i3 ;;;.33  tug  *£q£{  c-in  :3i! ;ii9Si
JjL` L€;i `±` i=;3 €; *; I, L¢J, `
6quo,  j±  jrio,  £j+Tj;  k;

i;; .Ji; ¥; I- ®®;i fi; rfu, i .ri,£',i
i.ti.fuj c]L|°, Lzi;i .i.jial.` :)±i;; t'i+=ji ScL: tu;€:;i:

a,,,,

iir}i S! c\ar I+ii ±iG3 i &i ±ji;i.fuj fir¥, j£ }LS,

j a€3 c'j\i€uli '`,ii<ii aj'st:zji al®i *ii;3 j ±n iui;3
{7ij°i  a  ¥i3  .};}i  a  3;§i  a-^j  ul  kfyi  rf';fyi

6"   Diriwayatkan oleh Muslim dalam ,4/ /m4H (243), dengan redaksi,
'givi :rfe `y3G az> ii.~j; i!, }'j#~

"Ibnu   Maryam   ahan   turun   sebagai   hakim   yang   adil,    lalu   dia   akan

menghancurkan salib. "
Lihat riwayat Ahmad dalam A/ Mus#ad (2/290,  291) dan AI  Hakim dalam A/
Wusradrck (2/595) dengan lafach, `y.Jf de ij-~Ji a, u* #,
"Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang edit.".



TzrfeirAfh-Thabarl.

.rfl°i  a  Luliji3

j;fy, i i* `fai;
E|

•L¥LJ3&,®J-',
"Para   nabi   adalah   saudara   sebapak,   dart   banyak   ibu,

sementara agama mereha adalah satu. Aku adalah orang yang

paling  berhak  terhadap  lsa  bin  Maryam,  karena  tidck  ado
nabi antara aku dengan dia.  Dialah khalif;ahku alas umatku.
Sesungguhnya dia  akan turun,  maha jiha halian melihatnya,
kenalilah dia.  Dia orang yang berbadan tegap, berhalit putih
kemerah-merahan,    dr].    berambut    keriting,    seakan-ahan
meneteskan air, waloupun tidak terkena basah, di antara dua

pakalan    yang    sedikit    ke'kuningan.     Dia    datang    untuk
mematchkan salib, membunuh babi,  melimpahhan harta,  dan
memerangi manusia untuk memeluk Islam sehingga Allah SWT
menghancurkan   semua   agama   pada   masanya,   dan   pada
masanya Allah SWT menghancurhan AI  Masih penyesat  dan

pendrsta,   yakni   Dofjal.   Pada   masanya   keamanan   begitu
merata,  sehingga  singa-singa  bisa  merumput  bersama  unla,
s;riga;a  ¢er=ain)  ;engan- domba,  dan  :nak-anak  bermain
dengan    ular.    Masing-masing    di    antara    mereka    tidak
mencelakakan yang lain.  Beliou akan menetap di muka bumi
selama   40    tahun,    kemudian   waf;at,    lalu   haum   muslim
menshalatkandanmenguburkannya.'fo45

Abu  Ja'far  berkata:  Di  antara alasan pendapat yang  kani
pilih   adalah,  jika   Allah   SWT  telch   mematikannya,   maka   tidak

645   Diriwayatkan  oleh  Ahmad   di   dalam  A/asnad  (2/407),   dan   lafazh  tersebut

miliknya.  AI  Bukhari juga  menuturkannya  di  awal  hadits-hadits  tentang para
nabi (3443). Penjelasannya lihat dalam  `4"» f4/ Ma 'bzfd, bab: KAzfrzt/. ,4d-Daj/.a/,
kitab ]4/ Ma/chi.in (4334).



Surch Andi ` Imraan

mungkin] Allay  akap  mematikannya  pada  kali  yang  lain,  sehingga
terkumpul  padanya  dua  kematian,  karena  Allah  telah  mengabarkan
kepeda I  hamba-Nya   bahwa   Dia   menciptakan   makhiuk-Nya,   lalu
mematikannya,    , kemudian     menghidupk€

:ifiasct;anne:`:L=fifr|¥yferfag=
mpnciptahan     kamu,

kembali,
L2, Ji

"Allahlah  yang

keir[ndiqn.   me`mberimu     rezeki,     kemudian
mematikanmu,   kemudian   menghidrphanmu   (kembali).   Adakah   di
antara yang  hamu  sekutukan dengan  Allah  itu yang  dapat  berbuat
sesuatudariyangdemikianitu?"(Qs.Au-Ru:um[30|..-40).

Jadi,   makna  ayat  tersebut  adalah,   "Allah   SWT  berfirman
kepada Isa, 'Wchai Isa!  Sesungguhnya Aku mengambilmu dari buni,
mengangkatmu kepada-Ku. Aku pun menyucikanmu dari orang-orang
yang kafir dan ingkar terhadap kenabianmu. "

Ayat   ini,   kendati   berbentuk   berita,   tetapi   makna   yang
terkandung  di  dalamnya merupakan hujjah  dari  Allah  SWT kepada
utusin Najran yang mendebat Nabi  SAW tentang Isa.  Di  sini Allah
SWT menegaskan bahwa Isa sama sekali tidak dibunuh dan disalib
seperti yang mereka katakan. Itu hanyalah kedustaan yang disebarkan
oleh orang-drang Yahudi.

RIwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7148.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami dari  lbnu Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, bahwa Allah lalu mengabackan kepada
mereka  -utusan  Najran-  dan  membantah  perkataan  dan
perkataan kaum  Yahudi yang mengatakan bahwa Isa disalib.
Allah     menjelaskan     bagaimana     Dia     mengangkat     dan
menyucikanbeliaudarimerekadidalamfiman-Nya,'fifjbf;i
'.9`,ire,+'u'.3}£Str+ife"(Ingatlah),ketikaAll;h-berfirma;,



TlatsirJth--
'Hai lsa, sesungguhnya Aku akan menyampalkan kamu kepada

akhirOfalrmdanmenganghatkanukepada.Ku'."646

Fiman  Allah  SWT,   {ji=  6.j~i 6,  jJj]#j  ''Scwa
membersihhan   kamu   dart   orang-orang  yang   kafir,"   "ck:sodrrya
adalah,  "Aku  menyucikanmu  dari  orang  yang  kufur  kepadamu  dan
orang yang menentang kebenaran yang chgkau bawa kepada mereka,
dari kalangan Yahudi dan agama-agama lainnya. "

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7149.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada hami dari  Ibnu  Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah  SWT,    j|;j}#j
I;;= '®.S ±, "Serta membersihkan kamu dari  o;ang-
orp»g  }qng  faJ}r,"  ia  berkata,   "Mcksudnya  yakni   ketika
mereka menginginkan sesuatu atas dirimu. "

7150.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu  Bakar  AI  Hanafi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibad,
dari AI Hasan, tentang frman Allah SWT,  a.S'f <r, j|;i+=j
lif.i  "Serta membersihhan kamu dart  orang-orang yang
ha/;r,"    ia    berkata,    "(Maksudnya    adalch)    Allah    SWT
menyucikannya dari orangrorang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan
kafir-kafir lairmya dari kaumnya. "

6as    Sirah  Ibni  Htryam  (21231)  dan  Thou  Alhirych  ddram  AI  Muharrir  AI  Waifiz

647   {£t#+.bi  Hatim  da|am  tafsimya  (2/662),  Ibnu  Jauzi  dalam  Zed A/  A/"I.r

(11397), dzm Sirah lbni Hisyam (2lz3l).648   |bnu ]auzi dalam zndj4/ Afasi.r (lrs97).
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Penatwi]anfirmanAllah:6}lj:gl<ZP€I{63jfi'6.9€{5e¢;
-3=fS ±.3. (Dan menjadikan oTangsoro[ng yang nengikuti kamu di

atas orangrorang yang kafir hingga Hari Kiamat).

Abu  Ja'far  berkata:  (Maknanya  adalah)  Allah  menjadikan
orang yang mengikutimu, yalmi  yang berada di  atas manhajmu dan
agama Islam,  selalu berada di  atas orang-orang yang ingkar kepada
kenabianmu, menyelisihi jalan para nabi dari berbagai agama,  selalu
mendustakan apa yang engkau bawa, dan menghalangi-halangi orang

yang hendak mengimaninya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7151.   Bisyr   bin   Mu'adz   menceritakan   kapada   kami,   ia
berkata:  Yazid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sa'id

;#engggfk2e:a:;kgd23,:t:;ch,j=€f6:gzf|£L:9#„
mekyadikan orang-orang yang mengihati kamu di atas orang-
orang yang kafir  hingga  Hari  Kiamat,"  ±a, beckata,  "MerekaL
adalah pemeluk  Islam  yang  mengikutinya  dalam  agama  dan
Sunnahnya.  Mereka  akan  selalu  berada  di  atas  orang  yang
memusuhinya salnpai Hari Kianat. w649

7152.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

t:::egi¥rmanank;:ihas#£6}¥Libz#y6a±£±€{#g€-{Rfbi:
3=fS  ±.3.  "Dan  mertyadikan  orang-orang  yang  m6ngihati
kamu  di  atas  orang-orang yang hafiir  hingga  Hari  Kiamat,"
kemudian menuturkan seperti riwayat tadi.650

649     Ibid.
6sO     lbid.



Ta/strAth-T7ha

7153.   AI  Qasim menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hatiaj  menceritakan
k%.;4#:i#i:3{?#ff#=&#8deg3T.;o„A:]e?y.a:yhaT;

orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang
fatty  A7.»ggz7  J7arz. Kz.ama/, " kemudian  ia menuturkan  seper[i
riwayat sebel-ya.

7154.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

;g.#:i,:¥£[:#,ur2j3,{te:3Tg£F6¥g€{A,;i;„S%eT;.adt€;
orang-orang yang mengihati kamu di atas orang-orang yang
facr¢r  foI.#ggr  fJarl.  Kz.ama/, "  ia  berkata,  "Maksudnya  adalah
orang  yang  menolong  siapa  saja  yang  mengikutimu,  yakni
berada di atas Islam, dia akan selalu berada di atas orang-orang
kafir sanpai Hari Kianat.w651

7155.   Muhanmad  bin  AI  Husain  mepceritakan  kepada  kami,  ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kami  dari  As-Suddi,
tentang firman Allah SWT,  6! lj:iflfjit 63 jj=J€{ 6.9`i j3f3
•3=fs  ±3.  "Dan  mertyadihan  orang-orang  yang  mengikuti

hamu di alas orang-orang yang kafiir hingga Hari Kiamal," .+a
berkata, "Lafazh 'Orang yo#g mengl.fai/;.m„ ' maksudnya adalah
orang-orang yang beriman. Ada juga yang mengatakan bahwa
maksudnya adalah orang-orang Romawi. "652    .

7156.   Muhanmad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami dari Ibad, dari AI
Hasan, tentang firman Allah SWT,  dji{ 63  jlj=J€{ 6.3{ de€;

65'    |bnu Athiyah dalam A/ A4aiAarrJ.r ,4/ JyajJ.z (I/445).
652    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/662).
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]3:±±j   ±.3.  SL {~gz  "Dan  mekyadihan   orang-orang  yarg
mengikuti  karm di atas  orang-orang yang hafir hingga Hart
Kz.dmaf,"    ia    berkata,    "Allah    menjadikan    orang    yang
mengikutinya  selalu berada di  atas  orang  kafiT  sanpai  Hari
RIanat."

ia  berkata,  "Orang-orang  Islam  clan  selalu  berada  di  atas
mereka,  sehingga  mereka  lebih  tinggi  daripada  orang  yang
meninggalkanlslapsampaiHariKiamat.M653

Ada  yang  berkata,   "Maknanya  adalah,   'Allah  menjadikan
orang-orang yang mengikutimu dari kalangan Nasrani,  selalu berada
di atas orang Ychudi'."

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7157.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang fiman Allah SWT,  !£££ 6.S'f <r, ji|fj|#j ''Da„

::;:,::#ar;=a:sg=:.a„LgatL„,,i;¥¥.5#fj:;af,gach„
mekyadikan  orang-orang yang mengihati  kamu,"  "ck:sndnyal
adalal, orangrorang Nasrani akan selalu berada di atas orang-
orang kafir sampai Hari  Kianat.  Tidak ada satu  negeri pun
yang  diisi  oleh  orang  Nasrani,  kecuali  mereka  akan  selalu
berada di atas orang Yahudi, baik di Timur maupun di Barat.
Mereka selalu tinggi di berbagai negeri."654

653    |bnu Athiyah dalam ,4/ MWAarri.r ,4/  Wa/.i.z (I/445) dan As-Suyuthi dalam Ad-

ELrr AI Mautsur (2131).
654   |bnu Athiyah dalam A/ MWAarri.r ,4/  Wa/.I.z (I/445) dan As-Suyuthi dalan Ad-

un AI Mantsur (21?]).



Pena]rmrilan rirman Allah:  \11'bas g±  .± (Kemudian hanya

TafsirAlh-Trfuri

i=`Efrj=3';j±
kepada Akulah kembalimu, lalu

Aku  memutuskqin  diantaramu  tentang  hal-hal  yang  selaLu  kqimu
berselisih padanya).

Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  "Kemudian  hanya
kepada   Allah   kalian   kembali,   wchai   orang-orang   yang   berbeda

pendapat tentang Isa. Aku lalu menghukumi kalian tentang kebenaran
perkara Isa. "

Ayat tersebut merupakan redaksi alihan dari kata ganti orang
ketiga menjadi kata ganti orang kedua, Jelasnya, firman Allah SWT,

;==S  e4|, ';i  "Kemudian  hanya  kepada  Akulah  kembalimu,"
dimaksudkan  untuk  memberikan  kabar  tentang  pengikut  lsa  dan
orang-orang yang kafir kepadanya.

Jadi,  makna  ayat  tersebut  adalah,  "Allah  SWT  menjadikan
orang-orang  yang  mengikutimu  berada  di  atas  orang-orang  kafir
sampai   Hari   Kiamat,   kemudian   kedua   kelompok   itu   -yakni
kelompok orang yang mengikutimu dan kelompok orang yang kafir
kepadanu-  kembali  kepada-Ku,   lalu  Aku  menghukumi  mereka
terhadap berbagai perkara yang mereka perdebatkan. "

Dalam  ayat  itu  Allah  SWT  mengembalikan  redaksi  dalam
bentuk orang kedua, karena memang demikianlah sebelumnya, sesuai
dengan penjelasan sebelumnya ketika redaksi  dalam bentuk hikayat,
seperti fiman Allah SWT,  ,i=g gy, ri; 3±Ji3   ¢+Ej.i i    ;±rl:£~ji
" Sehingga apabila hamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah

bahtera  itu  membowa  orang-orang yang  era  di  dalamnya  dengan
/I.wp¢# a#gr.# ya#g baJ.A " (Qs. Yuunus [ 10] : 22).

eec



Sunch Aalj  ` Immaran

J`Cj#fijc;:&{j/`A.3£€\i£##{j:ira.ji€Lr
j±#ri±£ifij3€3ij±\:<j€i`fifij©6rfcj

©aedf#y'Jfifjfii;±£]
``Adagivn orang.orang yang krfu, mcha ckan Kusiksa

mereha dengan sjkea yang sangat lceras df drnja dan di
ckh:irak, dan mereha tidck memperalch Perialong. Adapun

o7.ang~orang yang beriman dan mengr77.alcan amazon-
analan yang sha#h, maha AZ(ah alcan meirnberilcan kepadr
mereha de7tgrn semp«ma Pahala anrazan-analan mereha;

dan AItah tidck ne.nyu:hal orang-orang yang chalim."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 56-57)
Abu  Ja'far  berkata:  ` (|j:ir    a.ji €t'  maksudnya  adalah,

"Orang-orang   yang   ingkar  terhadap  kenabianmu,   wahai   Isa,   dan

orang-orang   yang   menyelisihi   agamamu,   mendustakan   kebenaran

yang  kamu  bawa,  mengatakan  kebatilan  yang  berkaitan  denganmu,
serta menyifati  sesuatu yang sebenamya tidak pantas bagimu,  yakni
dari  kalangan  Yahudi,  Nasrani,  dan  agama-agana  lainnya,  maka
sesungguhnya  akan  Aku  siksa  mereka  dengan  siksaan  yang  sangat

pedih.   Di   dunia  Allah   akan   menyiksa  mereka   dengan   dibunuh,
ditawan,   dan  dihina,  sedangkan  di  akhirat  Allah  akan  menyiksa
mereka dengan api neraka, dan mereka kekal di dalamnya."

Lafach 6!±rf  cj J`   Cj  maksudnya  adalch,  AIlch  SWT
menjelaskan bahwa tidak akan ada yang bisa menahan mereka dari
siksa  Allah  SWT,  dan  tidak  akan  ada  yang  memberikan  syafa'at
kepada mereka, karena Dialah A`llah Yang Maha Perkasa dan Maha
Membalas.



`                       TtiFir AchJITLdri

Fiman  Allah  SWT,  +£±£lf  i|}3€3 iJ±\: dj€I`f liij
"Adapun   orang-orang  yang   beriman   dan   mengerjahan   amalan-

ama/c77. )Ac7»g she/z.A, " maksudnya adalah, "Orang-orang yang beriman
kepadanu wahai lsa, membenarkan kenabianmu dan apa yang engkau
bawa dari-Ku,  mereka beragama dengan Islam yang menjadi tujuan
diutusnya dirimu. Mereka pun menunaikan berbagai kefardhuan yang
ditetapkan melalui lisanlnu.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7158.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Mu'awiyah
menceritakan  kepadaku  dari  Ali,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang
firman   Allah   SWT,    €±£}±£!f i|}3±3   "Dan   mc»grr/.c7ha»
¢mc}/aJt-crma/a#   );cz#g   sfoa/i.fo, "   bahwa   maksudnya   adalah,
mereka menunaikan kefardhuap yang Allah tetapkan.  Lafazh

;;;i;:i  ;±!;;  maknanya  adalah,  Allah  akan  memberikan
mereka pchala amalan-amalan mereka secara sempuma, tanpa
dikurangi sedikit pun.655

Fiman Allah SWT, aglaf¢± Y''afj ''Da„ j4//aft fr.dot
me#)/cffac7z.   ora#g-ora#g  yzlng   zha/i.in, "   maksudnya   adalah,
Allah SWT tidak menyukai orang yang berlaku zhalim, baik
dengan mengambil hck orang lain maupun dengan meletakkan
sesuatu bukan pada tempatnya.

Allah  SWT  membersihkan  Dzat-Nya  dari  si fat  kezhaliman.
Dia   tidak   akan   berlaku   chalim   kepada   hanba-Nya,   tidck   akan
membalas orang yang kufur dengan balasan orang yang berlaku baik,
dan  tidak  akan  membalas  orang  yang  berlaku  baik  -yakni  yang
beriman  kepada-Nya,  menjalankan perintah-Nya,  dan  meninggalkan
larangan-Nya- dengan balasan orang yang berlalou buruk, kufur, dan

655   As.Suyuthi dalam Ad-Dwrr j4/ Ma"r:rmr (2/37).
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mendustakan  para  utusan-Nya.  Allah  SWT  berfirman,  "Aku  tidck
menyukai  orang-orang  yang  berlaku  zhalim,  maka  bagaimana  bisa
Aku melakukan kechaliman kepada makhluk-Ku?

Ayat  ini  merupakan  berita  dari  Allah  SWT.  Kendati  dalam
bentuk berita, namun secara makna merupakan ancaman bagi orang-
orang  yang  kufur  kepada-Nya  dan  para  rasul-Nya.  Ayat  ini  juga
merupakan janji  untuk  orang-orang  yang  beriman  kepada-Nya  dan

para   utusan-Nya,   karena   Allah   telah   mengabarkan   kepada   dua
kelompok tersebut bahwa Dia tidak akan mengurangi hak orang yang
beriman, dan tidak akan berlaku zhalim.

eec

©#.{jiSf;rf.6.{6.,ee:ji<&,`s
``Demikjanzah (kisah lsd), Kami membacdrrmya kepadr

ham« sebagian drri b«kti-bt4ktj (kerus.tzannya) dan
(memhacalcan) AI Q"r ` an yang Pe"h hikmch."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 58)
Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  "Seinua  berita  ini,

yakni tentang Isa dan ibunya (Maryam), nerieknya (Harmah), Zakariya
dan  anaknya  (Yahya),  serta  tentang  Hawariyyun  dan  Yahudi  bani
Israi,L Aku bacakan melalui lisan Jibril SAW.  Ini adalah tanda-tanda

(maksudnya pelajaran dan hujjah) bagi orang yang mendebatmu dari
kalangan    Nasrani     Najran,     serta     Yahudi     bani     Israil     yang
mendustakanmu dan mendustakan kebenaran yang engkau bawa dari-
Ku."

Kata /jJI maknanya adalah AI Qur`an.
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Kata  Fil  maknanya  adalah  penuh  dengan  hikmah  (ilmu)
yang membedakan kebenaran dengan kebatilan, dan pemutus perkara
antara dirimu dengan orang-orang yang menyebutkan keturunan Isa
bukan kepada ketunmannya.

Riwayat yang sesuai dengin makna tersebut adalah:

7159.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Salanah  menceritakan  kepada  kani  dari  Ibnu  lshaq,  dari
Muhanmad bin Ja'far bin Zubalr, tentang fiman Allah SWT,

2S=3: 3fi+') €;±S'\ 'oe, ±}S± '.S=: fAI,`:i  -"Demikianlah  f tisah
lsa), Kami membacakannya kepada hamu sebagian dart bukli-
bukti   (kerasulannya)   dan   (membacahan)   AI   Qur`an  yang

pe#zfA    Az.faifch,"    ia -berkata,    "Mcksudnya    adalah    yang
memutuskan antara yang hck dengan yang batil.  Berita dari-
Nya   tentang   Isa   sama   sekali   tidak   dicampuri   kebatilan.
Demikian  pula  tentang  perkara  yang  mereka  perdebatkan,
ayat-ayat    tersebut    sama    sekali    tidak    menerima    berita
selairmya.w656

7160.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Abu    Zuhair
menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari  Adh-Dhahhak,
tentang firman Allah,  #.i JSf; jli.S.{ 6t, dS :|ji< &1,`:
"Demikianlah frisah lsa), Kami membacakannya kepada hamu

sebagian  dart  bukti-bukti  aerasulannya)  dan  (membacahan)
j4/   ged.`ow  }ia»g  pe»wh   A7.frock, "  ia   berkata,   "Mcksudnya
adalch AI Qur`an.w657

7161.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:  Mu'awiyah bin

656   |bnu Abi Hatim dalam tatsimya (2/665) dan SJ.rch Jb»J. Hdyam (2/231).
657   As-Suyuthi  dalam  Ad-Dor  A/  Mantsz"  (2#27),  ia  menuturkan  sumbemya

kepada lbnu Jarir.
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Shalih  menceritakan  kepadaku  dari   Ali   dari   Ibnu  Abbas,
tentang kata Jill,  ia berkata,  "Maknanya adalah AI  Qur`an.

£a|:unh£:fa±#.,`65Tcknanyaadalchyangtelchsempunadi
See

i,+d'j6#¥`;2cr,,affif3\:+¥,fi{ifcfej£€±
©'o#

``Sesttnggrthnya miser (Pe7tciptaan) Iso di sisj AIlah, adrlch

seperti -(Pe.nciptwn) Ado:in. Alldr neneiptckan Ado:in dari
tanch, ke77"dian AIlah be7firman kepadrnya, 'Jddi)ch'

(seorang man«sja), maha jadizch did."
(Qs. Aali Thrian [3]: 59)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Kabarkanlch olehmu
wahai Muhammad!  Kepada utusan Najran, sesungguhnya penciptaan
Isa   tanpa   ayah   adalah   seperti   penciptaan   Adam,   bahkan   Aku
menciptakannya dari tanah, tanpa seorang ayah dan ibu.  Penciptaan
Isa tanpa  ayah tidak  lebih menakjubkan daripada penciptaan  Adam
tanpa  ibu  dan  ayah,  Aku  menghendakinya,  sehingga tanah  menjadi
daging.  Demikian  pula  penciptaan  Isa,  dia  menjadi  demikian  atas
kekendck-Ku.

Ulana tafsir menuturkan bahwa Allah SWT menurunkan ayat
tersebut   sebagai   hujjah  untuk  Nabi   SAW  atas  perkataan  utusan
Nasrani Najran, yang datang untuk mendebat Nabi SAW tentang lsa.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

658    |bnu ]auri dalam zadA/ MosJ.r (1/398).
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7162.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  Jarir
menceritakan  kepada  kami   dari   Mughirch,   dari   Amir,   ia
berkata,    "Penduduk   Najran   Nasrani   yang   paling   parah
ucapannya  tentang  Isa,  mereka  datang  kepada  Nabi  SAW
untuk mendebatnya, lalu Allah SWT menurunkan ayat ini, 5!'?s%n±£yuais-'Zfs#(p#n#)'3{'|.sa#si:£i'\'kahfaafh

seperti   (penciptaan)  Adam.   AIlah  menciptakan  Adam  dart
tanah,    kemudian    Allah    berftrman   kepadanya,    'Jadilah`

(S2=grg,#£%Z,:DhandL;;;'a#aat\suff:#t
Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. !659

7163.   Muhammad bin  Sa'd menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Bapakku    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritakan
kepadaku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman
AiichswT,€637`i±cr,±acfs\:}::r,fi{jigtfej£6i
'o*i  3   .'S "Ses'u;girhnya ;isal-'(pen;iptadJ ;;; di siTsi

Allah,  adalah seperti  ®enciptaan)  Adam.  Allah menciptahan
Adam   dari   tanah,   kemRAdian   Allah   berfirman   ke'badanya,
'Jadilah'  (seorang  manusia),  maha jadilah  dia,"  La be;rkerha,
"Ceritanya adalah,  sekelompok orapg Nasrani Najran  datang

kepada  Muhammad  SAW.  Di  antara  mereka  terdapat  As-
`Sayyid dan AI Aqib. Mereka lalu berkata kepada Muhammad

SAW;  'Kenapa  engkau  menyebut  pemimpin  kami?'  Beliau
bertanya,   `Sz.aprhaA   z.a?`'  Mereka  menjawab,   `Isa,   engkau
mengatakan bahwa ia adalch hanba Allch! ' Muhammad SAW
bedsata, 'Betul, sesungguhnya ia adalah hamba Allah'. Mercka\

639   ,4Sbab An-IV.tzzi/ oleh AI Wchidi aial.  56) dan lbnu Jauzi  dalam 'Zad A/ A/USJ.r

(I/398)
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kembali bertanya, `Pemahkah engkau melihat seorang manusia
saperd Isa (dalam penciptaan)?'  Mereka kemudian pergi dari
sisinya. Jibril lalu datang kepada Nabi SAW dengan membawa
wahyu   dari   Allah   Yang   Maha   Mendengar   lagi   Maha
Mengetahui,  Jibril  berkata,  `Katakankah  kepada mereka jika

i     mereka datang kepadanu!  fs`:  }±=r,fii±:g  I;±g j= €;;`Sesunggrhnya  misal  ®enciptaan)  Isa  di  sisi  Allah,  adalah

Seperf7.drc»cz.pfaa»/4dam',hinggaakhirayat.''66°

7164.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
k3ef9k¥,%,al3%a3d;`;±te:,tang,::A#S,¥{T;=f£

EI

"Sesunggrhnya  misal  ®enciptaan)  Isa  di  sisi  Allah,  adalah

seperti   ®enciptaan)  Aden.   Allah  menciptakan  Adam  dart
tanah,    kemndian    Allah   berfirman    kepadenya,    'Jadilah'
(seorang    mamsia),     maha    jadilah     dia,"     .Tal    beckat2\,
"Diriwayatlcan kepada kami bahwa dua sayyid dan dua uskuf

mereka, yakni As-Sayyid dan AI Aqib datang menemui Nabi
SAW. Keduanya bertanya kepada beliau tentang Isa, mereka
berkata,  `Setiap  manusia  memiliki  bapak,  maka  bagaimana

fig=ie-lf¥:y;:£p?;::orm±b:&pick£L£¥:iLr=J'°d#st3;,:aA%f'.%di,`'£h`Sesseup:r#dkanci:,Saa:nfreicip±.an)A,I,Sih

menciptakan  Adam  dart  tanah,  kemndian  Allah  berfirman
kepadrnya,    "Jadilah'    (seorang   manusia),    maha   jadilah
din,."66|

660   |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (2/665).
66]    As-Suyuthi dalam t4d-Dwrr.4/ Mantswr (2/37).
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7165.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kani, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami` dari As-
s?u,;d,i,tefgf=#sei|"I"::?„;:#,tg,e%.p±„,i:a€d!,
s'is-i  -Allah,    idelah    sep-evrli  '®en.cipta;;n)    `Ada;.    Allah
me#cz.p/t7~han j4dz7m cJcrrz' Jarzch, " ia berkata, "Ketika Rasulullah

SAW diutus, dan penduduk Najran mendengar hal itu, empat
orang  pilihan mereka  datang  kepada  beliau + SAW,  yakni  AI
Aqib, As-Sayyid,  Marsariis,  dan Maryahiz.  Mereka bertanya
tentang Isa, lalu Nabi menjawab, 'Ia adalch hamba Allah, roh
dari-Nya,  dan  kalimat-Nya',  Mereka  berkata,  `Tidak!  Akan
tetapi dia adalah Allah. Ia tunmi dari kerajaannya dan masuk ke
dalam   rongga   Maryam,   lalu   keluar   dan   menanpakkan
kekuasaannya kepada  kami!  Apakah  engkau  pemah  melihat

:==aniLdic:Rt,i,anifpfas,:a¥,a?=T£TE:;
:s#ifis.:SAA:kaifzi,,i,a%,sseepse:r:|ggrk:::;t%:nail-2pd;a;i.ptAa:,nap,h
menciptakan  Adam  dari  tanah,  kemudian  Allah  berfirman
kepadanya,    "Jadilah"    (seorang   manusia),    maha   jadilah
dia,."662

7166.   AI  Qasim menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

§e#ake£.#6mfu7J.yFj|£¥:mrichrie,¥,¥fifanj£4l±+
'o§i  "sesunggurfnya  inisal  (ienci-ftaal;)  Isa  dri  s;s;  Allah,

adalah seperti  ®enciptaan)  Adam.  Allah menciptakan Adam
dart  tanch,  kemndjan  Allah  berfirman  kepadanya,  'Jadilah'

662    |bnu Athiyah dalam 44/ ^fuAar7.7.r A/ Pya/.J.z (I/447).



S«wh Andi ` Im7ican

(seorang manusia),  maka jadilah dia',"  ia be:dsa:to, " Aryat .hil
tunm tentang dua orang Nasrani dari Najran, mereka adalch AI
Aqib dan As-Sayyid. "

Ibnu  Juraij  berkata,  "Sebuah  riwayat  telah  sampai  kepada
kani,  bchwa  utusan  Najran  datang  kepada  Nabi  SAW.  Di
antara  mereka  edalah  As-Sayyid  dan  AI  Aqib,  pemimpin

penduduk Najran.  Mereka berkata,  'Apa al`asanmu  mengejek
pemimpin kani?' Beliau bertanya,  `Sf.apafach pem7.mp7.# Ac7/7'a«
i./zf .? ' Mereka menjawab,  `Isa bin Maryam, kanu mengatakan
bahwa ia adalah hamba Allah!'  Rasul pun menjawab,  `Be/"/,
ia  adalah  hamba  Allah,  kalimat-Nya  yang  diletckkan  pada
"czryz7m,   dt7»  rob  drrz.-Ivycr'.   Akhimya  mereka  marah  dan
berkata,    `Jika   perkataan   engkau   memang   benar,   mcka
tunjukkanlah    kepada    kami    seorang    hamba    yang    bisa
menghidupkan  yang  mati,  menyembuhkan  yang  buta,  dan
menciptakan burmg dari tanah,  akan tetapi  ia adalah Allah'.
Beliau terdiam, hingga Jibril datang kepada beliau dan berkata,
`wchai Muharrmad!  aap=jl 'ji 'fai S\®{36 ±±{:i±in€
'ifJ; ':;j\  "Sesungguhnya  telah  haf iirlah  orang-orang  yang

berkata,   'Sesungguhnya   Allah   itu   ialah   AI   Masih   putra
A4aryt7m'." (Qs.  AI  Man`idali  [5]:   17).  Rasulullch  SAW  lalu
bersttbde,   `Wahai   Jibril!   Sesungguhnya   mereka   bertanya

::e#:kfn:,i,e#":£::":¥:"£#;,S##:£:i:¥„#ar#J¥s;,
Allah,  adalah seperti  (penciptaan) Adam.  Allah menciptahan
Adam   dart   tanah,   kemudian   Allah   berfirman   kepadanya,
"Jadilah"  (seorang  manusia),  maha jadilah  dia'.  Paha paigji
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harinya, mereka kembali, maka beliau SAW membacakan ayat
tersebut.M663

7167.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami dari  Ibnu  Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT,  I;±gJS 5i

6ae{n=£k,£es£Tg£.#3a#Saj,g,:ra:%,a,%:££,i;\€,#
'd.S:ffl:±grisa:>';ct,"Adalahseperti®e'nciptaan)Aden.hllah

menciptakan  Adam  dari  tarrah,   kemudian  Allah  berfirman
kepadanya,  'Jadilah'  (seorang  manusia),  maka  jadilah  dia.

(Apa yapg telah Kami ceritakan itu),  itulah yang benar, yang
datang dart Tuharmu,  karena itu janganlah hamu termasuk
ora#g-ora#g ycr#g ragr/-ragri." Jika mereka berkata, "Isa telah
diciptakan   tanpa   ayah,"   maka   katakanlah,   "Sesungguhnya
Adam telah diciptakan dari tanah dengan kekuasaan yang sana
tanpa  ibu  dan  ayah.  Ia  pun  berbentuk  daging,  darah,  dan
rambut.   Jadi,   tidaklah   penciptaan   Isa   lebih   menakjubkan
daripadapenciptaanAdan.M664

7168.   Yunus   menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
kami, ja  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
SWT,  fs\: j#,fitl£ tie j£ €!

mengabarkan  kepada
tentang firman AIlch

±'? _cf, >':S±  "Sesungguhnyd  mi;al  (pencipt_:a_n)  Isa  di  sisi
Allah,  adalah  seperti  (penciptaan)  Adam.  Allah menciptakan
[4dczm  cJar7.   /c7»ch,"  ia  berkata,   "Dha  orang  Najran  datang
kepada  Rasulullah  SAW,  lalu  berkata  kepada  beliau  SAW,
`Pemahkch   engkau  mengetchui   seseorang   yang   dilchirkan

=:=|'fi==i-:;a`,:£a:##,fit=T£Tzl±;
663   As.Suyuthi dalan j4d-Dwrr ,4/ "a#ts#r (2/37).
664   |bnu Abi Hatim dalan tafainya (2/665).
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':sf%,sis;,iAA:,i::a±:ia%:seepseur:iggp::::ptma:na,I,Apdeanf:tf%,h

menciptakan  Adam  dart  tanah,  kemudian  Allah  berfirman
kepadanya,  "Jadilah"  (seorang marmsia),  maka jadilah  dia'.
Apakah  Adam  diciptakan  dengan  seorang  ayah  atau  ibu,
Seperti yang ini diciptakan da|an perut yang ini?w 665

dikatckfb,u£':as|:bg;E::ieJikfas[easfie=i;T:ear{,:;:;,::agma;Tr;„a,
tidck      membutuhkan      s*i./ch?"      mcka      jawabannya      adalah,
"Sesungguhnya lafch +1}£ + aii> bukanlch sAz./aA bagi lafazh iJT, ia

hanyalahpenjelasatau{afsirdarihal-halyangAllahperumpanakan."

Firman Allah  SWT,  3j=S    J  .Jd`  j6 S  "Ke"#di.cr# .4//crfa
berfirman kepadanya, 'Jadilah' (seorang manusia), maha jadilah dia."
Allah SWT menyatakan  3;j€; yang mengawali berita tentang Adan,
dan inilah berita tentang perkara yang telah terjadi, bahwa Allah SWT
menciptakannya dari tanah. Kemudian Dia berkata ''Jndj./¢¢. " Kalimat
tersebut merupakan berita dari  Allah  SWT,  bchwa Dia menciptakan
segala sesuatu dengan ucapan  ''Jadz./crA, " kemudian Allah berfirman,
`®j<j  "Mczha z.a p"#/.adz.. " Kalimat ini kedudukannya sebagai *foabarr,

dan  banyak  sekali  berita  tentang  Adam  yang  diciptakan  dengan
ucapan"Kun"UadilchD.

Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah seumpana Isa
di  sisi Allah seperti Adam, yakni Allah menciptakannya dari tanah,
keriudian Dia berkata, `Jadilah'. Maka ketchuilah wchai Muhammad!
Bahwa segala yang dikatakan oleh Allah Azf# ¢adilah), maka ia pun

pasti teriadi.

KetikakalimatJ,'d'66#?`|2c*aaffs`:}±=r"J4da/aft
seperti   (penciptaan)  Adam.   Allah -menciptahan  Adam  dari  tanah,

66S     Ibid.
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kemudian Allah berf irman kepadanya,  'Jadilah' "enmi|+iJrdcan bchwa
redaksi tersebut ditujukan untuk mengabarkan kepada Nabi SAW dan
makhluk-Nya yang lain, bahwa Allah SWT dapat menciptakan segala
sesuatu tanpa asal,  maka apa yang ditunjukkan memberikan makna
yang dinaksud.

Dikatakan   bahwa   kalimat   3;j=S   adalch   afAa/  mzfs/agba/
(waktu yang akan datang)  kepada mndAz. (yang telah berlalu)  sesuai
mina tersebut.

Sebagian  ahli  bahasa mengatakan  bchwa  kalimat   3j=S  di-
rer/w'-kan  karena  kedudukannya  sebagai  mzf6/ndcr`,  jadi  maknanya

yaitu, "Jadilah", maka ia pun ada.666
See

©€£'{Sst#¢je3fa.1
``(Ape yang tezch hamf cedtalcan ft«), itt4lah yang benar,

yang drfang drri T«hanrm4, Zarem itw jangmlah lcan"
termas..k orang-orang yang ragr-ragr. "

(Qs. Aali Thraan [3]: 60)
Abu  Ja'far  berkata:  Berita  yang  aku  kabarkin  kepadamu

tentang   Isa,   yakni   bahwa  penciptaannya  sama  seperti   penciptaan
Adam  yang  berasal  dari  tanah,  kemudian  Allah  berkata  "/czdz./aft, "
adalah  kebenaran  dari  Tuhanmu,  maka  janganlah  engkau  menjadi
orang-orang yang ragu tentangnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7169.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

666    Toysir AI Qurthabi (41103).
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kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, c* g;i.i
'&±;in 'i± gi Sis 6:>3  "(Apa yang  telah  Kami  ceritahan  itu),

itulah  yang  benar,  yang  datang  dart  Tuharmu,  karena  itu
janganlah  hamu  termasuk orang-orang yang ragu-ragu,"  .Ta
berkata,   "Maksudnya,  janganlch  engkau  ragu  tentang  Isa,
bahwa ia seperti Adam. |a adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.

`    Ia adalah kalimat-Nya dan roh dari.Nya. w667
L/

7170.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullch bin Abi Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentangfirmanAllahSWT,££.{Sst#¢D€c*S;i.{''t4"
yang  telah  Kami  ceritakan  itu),   itulah  yang  benar,  yang
datang deri Tuhanmu,  karena itu janganlah  kamu  termasuk
orc7»g-ora»g )/o#g rag7f-ragzf, " ia berkata,  "Maknanya adalah,
"Janganlah  engkau  ragu  tentang  kisah  yang  aku  sampaikan

kepadamu, bahwa lsa edalali hamba Allah dan Rasul-Nya. Ia

juga     kalimat-Nya     dan     roh     dari-Nya.     Sesungguhnya
perumpamaannya    adalah    seperti    Adani,    bahwa    Allah
menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berfurman, '/nd7./ch ',
makajadi|ahia.w668

7171.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamch
menceritakan kepada kami  dari  lbnu  Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT, ¢; cc S;i.i
"(Apa yang telah hami ceritakan itu), itulah yang benar, yang

c7cz/a»g   darz.   rwAa#mw, "   bahwa   mcksudnya   adalah   berita
teptanglsa.Lafazh'€;;±ffi'i±&st'Karenaitujanganlahhamu
te;masuk  orang-orarig  yang  ragu-ragu',  maksndnya,  aldalalh,

667    As.Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ A/ar#ts#r (2/38).
668    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/666).
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kebenaran telch datang dari Tulanmu, maka janganlch engkau
ra8utentangnya...669

7172.   Yunus   menceritakan   kepadalnL    ia   berkata:    Ibnu   Walib
mengabarkan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang  firman  Allah  SWT,  £#-{ £ 83 #  "Kare#a  zt„
janganlah  kamu  termasuk orang®rang yang ragu-ragu,"  La,
berkata, "j4/ in"in/Crow artinya orangrorang yang ragu. "670

[4/  marz.)yaA,   as)/-syqft  dan  ar-raf.A   adalah  ragam   lafazh
dengan makna yang sama, seperti lafazh ¢hf>i (berikanlch aku)
dan dJu.

eec

6i~C;j'iii}'tL:j=jj.t63j€~Ecj;;i:,4±l&~C5£

j=;±SJ;;=g..;±==±:ijc=±±Tjf€~ti,;i'£~q63T€~g.ij

©6>fa'{j£,fiiae`
``Siapa yang membantchm« te7ifrog kisah lsa sesodrh

drfrog jlrmt (yang meyalcinlcan ham«), maha hatohanzah
(kepadanya), 'Marilah kite memanggil anch~anck l¢ami dan
ourak-arab ham«, istri-isof lcani dan istrL.-isfri ham«, dirt

hand dan dirt ham«; kerm.dian marilch kjto be7rrmbchedch
kepnda Azlah den kite minto soptrya ldrrLat AIZch

ditimpalcan kepadr oriang-ormLg yang drsta. "

(Qs. Aali 'haraan [3]: 61)

cO    lbid-
67°   |bnu Athiych dalam A/ Afuhawh.4/ Wa/.ie (I/446).
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Abu,  Ja'far   berkata:    Mcksudnya   adalch,    "Barangsiapa
mendebatmu wahai Muhanmad tentang AI Masih` Isa bin Maryam. "

Huruf ha pada lafazh 43 bisa kembali kepada cerita Isa, dan
bisa pula kembali kepada lafain gal.I dalam firman-Nya a;:3 + 3*j.I
"(Apa yang telah kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang

dari¥uharimu."

Finan-Nyajj{6e,1'.~€u:j=L9"Sesudahdatangilmu(yang
meytrfu.#ha#  facrm#/, "  maksudnya  adalch  setelah  datang  ilmu,  yakni

penjelasan-Ku tentang Isa, bahwa ia adalah hanba Allah.
•ItS)(i ]S  "Maka  katahamlch  (kepadanya),  'Marilch  kita...',"

marilch kita memanggil.

i;;:3..;==±:ijc=±:T5f€t3,;l'i~¢63T{t=.fj6£~C;i"4»crA-
anak kawii. dan dnak-anak kamu,  istri-istri kant dan istri-istri hamu,
diri  kami   dan  diri   kamu;   kemudian  marilah  kita  bermubahalah
kepnd¢ [4//ch. " Bermubchalah mcksudnya adalah saling melaknat.

Diungkapkan  dalam  bahasa  Arab  &1   aiii  93`  e   ''4da  apa
cJe»grr#ny¢? i4//crA  me/czfroa/»yq. '' Demikian pula kalimat    +:i>  ?3'  e3
ir) '-3J:¢; "^Ada apa dengannya? Laknat Allah menimpanya."

Jadi, mcfbafaa/ch maksudnya adalah melaknat.

Lubaid  berkata  ketika  menceritakan  satu  kaum  yang  telah
hancur,

3           j2Sjap';*sulifa€
"Masamelir;1:rya,lalumereka;u:terlakndi(hancur).'67]

Maksudrtya ia mendoakan mereha dengan kchancuran.

67L    Bait ini ada dalam Divan Lubaid. Lihat AdDivan thal. 148).
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<)±>;±S=ff^S,it^€ii\£S€i"Dankitamiutasupayalaknat
AIlah  ditimpckan  kepada   orang-orang  yang  dusta,"   r"ksndrry81,
"Siapa  saja  di  antara  kita  yang  mendustakan  lsa,  bahwa  ia  adalah

hanba Allah .... "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7173.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani  dari  Qatadch,  tentang  firman  Allah  SWT,   {£S

}j(\ S, 1'.~4 Y; ±S ';r: g±, 6q£ "Siapa yang membantahmu
tentang  hisah  lsa  sesudah  datang  ilmu  (yang  meyahinhan
fac}mwJ, " ia berkata,  "Maksudnya adalah Isa,  bahwa ia adalah
hanba dan utusan Allah.  Ia dari kalimat Allah dan roh-Nya,

3{~Gfj 6:~G;.i  'ei i}'tf j£S  "Maha faJaha»/aA  ftepczdany¢/,
'Marilah  hita  memanggil   anak-anak  hami   dan   anak-anak

ham"', ''   hingga   firman-Nya    €p,i:£aj'{  j£   `Dz./i.mprha»
kepadaorang-orangyangdusta.1672

7174.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritakan kepada kami  dari  lbnu Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT  ,4±| di~C i;i

ifi\6e,1'.~€*i5`c±"Siapayangm6wibantahmutentangkisah
lsa  sesudah  datang  ilmu  (yang  meyakinkan  hamu),"  bah:wal
maksudnya adalah setelah aku merigabarkan cerita tentangnya,

3{~t=.i$  6i~G;.i 'ei ij'tL€ jfi  `A/afaer  ha/aha»/afo  qepadrny¢/,
"Marilah  hita  memanggil  anak-anak  kami  dan  anak-anak

ham"",'sanpaiakhirayat:-vys!g

7175.   Diriwayatkan kepada kami dari Ammar, dia berkata: Ibnu Abi
Ja' far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi',

672   |bnu Athiyah da|an ,4/ ^drhar7.r A/ Wraji.z (2/448).
673   Si.rch /bmu Hifyan (2C32) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/666).
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tentangfirmanAllahswT,Jj.t63ji€~Et:±-?T{r:,4±|j€L~C{;i
"Siapa yang membantahmu tentang kisah lsa sesudah datang

I./mal   rys#g   meytrfu.#fuci#   faz##/, "   ia   berkata,   "Maksudnya
adalah,  'Barangsiapa mendebatmu tentang  Isa  setelch , datang
ilmukepadanutentangnya..ii674

7176.   Yunus  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Wahb
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang  fiman  Allah  SWT,   j£,di €£=j€ J=j;££ jf;3  £:.

r2

6>;±SEJ!l  "Kemndian  marilah  kita  bermubahalah-kepada
Allah dan hita minta supaya laknat Allah ditimpahan kepada
ora#g-ora#g ya#g dals/a. "  "Maksudnya adalah  di  antara kita
dan kalian.M675

7177.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Lahi'ah
menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Ziyad AI Hadhrami,
dari  Abdullch  bin  Harits  bin  Jug  Az-Zubaidi,  bahwa  beliau
mendengar Rasulullah SAW bersabda,

d;J±'dy3*lJistt:+ol#i};f£;3;;tj
"Ingin  sekali  antara  diriku  dengan  pendrdrk  Nofran  ado

penghalang, sehingga aku tidak me[ihat mereha,  dan mereka
pun tidak melihatku! "

Hal  itu  karena  sikap  mereka  yang  sangat  menentang  Nabi
SAW.676 ee

674   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/666).
675   A| Baghawi dalam Ma 'a/i.in A/-raurz./ (I/310).
676   As.Suyuthi dalam.4d-D#rr i4/ "aHtswr (2/38).
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;S'{±?'tft'~fa{6gj';fiiy€!¢'£j.,t3cfa'{L#.{£'`'ri6£

©6.#'`tg¥-aisSij3'6$6©
"Sesonggwhnya inf adrlah kisch yang benar, dan tidal¢ add

fuhan (yang berhak dsembch) sezdin AIlch; dan
sesrmggrhnya AIlch, malah Yang Mcha Perhasa lagi

Mcha Biicksana." Kem;nd;ion ii:ka mercka berpaling (dart
kebenaran) , maha sesrmgwhnya A!lch Mcha Me7igrtohaj

oramg~orang yang berbt4at ke"salcan. "

(Qs. Aah 'h-[3]: 62~63)
Abu  Ja'far  berkata:   (Maknanya  adalah),   "Sesungguhnya

berita yang Aku kabarkan kepadamu wahai Muhammad, tentang Isa,
bahwa sesungguhnya ia adalah hamba-Ku,  utusan-Ku,  kalimat yang
Aku berikan kepada Maryani, dan roh dari-Ku, adalah cerita yang hak.
Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan selain Tuhan yang engkau
sembah, Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Maksud  dari  lafazh   "4/  .4zz.z"  adalch  Yang  Maha  Perkasa
dalam membalas orang yang berbuat maksiat kepada-Nya, atau orang

yang  beribadah  kepada  selain-Nya,  atau  orang  yang  mengaku  ada
tuhan selain-Nya.

.4/  f7afr.in  maksudnya  adalah  Yang  Mcha  Bijaksana  dalam
mengatur, dan tidak pemah keliru.

Lafain  .\$3  ds   "Kemndian  jika   mereka   berpaling   (dart
febc»ara»J, " maksudnya  adalch',  "(Suatu  keadaan) jika  orang  yang
mendebatmu  tentang  Isa  itu  berpaling  dari  kebenaran  yang  engkau
bawa tentang Isa dan dari petunjuk yang lainnya."

I:a:i azh '&.±j±if\> PSS 'as^ '.gs "Mdka sesungguhnya Allah Maha
Mengetahai   orang-orang   yang   berbuat   kerusakan,"   "cks;ndnyal
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adalah,  "Sesungguhnya  Allah  SWT  Mcha  Mengetahui  orang  yang
berbuat maksiat kepada-Nya dan melakukan segala hal yang dilarang
oleh-Nya.  Itulch  kerusakan  mereka.  Allah  SWT  Mcha  Mengetchui
amal perbuatan mereka, dan Allah menghitung serta menulisnya, lalu
meinbalasnya dengan balasin yang setimpal. "

:'`  Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:
-i <   t`

7178.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salaniah
menceritakan kepada kani. dari  Ibnu  Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT,  i:j' `'i£ 5L'S;It\ ::i i\ "Sesungguhnya ;ni  adalah kisah yang benar," ±=

berkata,   "Mcksudnya   adalch,   'Berita   yang   engkau   bawa
tentang Isa, adalah cerita yang benar' .w677

7179.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
k£.:d#.#,I:;eus:„urg£'fr:erynatT„::'dT,:fr?,i;achfr;aw„:'G:'*r,St}

bahwa maksudnya adalah, "Apa yang Aku katakan tentang Isa
adalahceritayangbenar.il678

7180.   Yunus    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wchb
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang   firman   Allah   SWT,    fa'{   #.i  *'   `1£   6L
"Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar," ±ai berkatal, ``hi

kisah   yang   hak   tentang   Isa.   Tidak   mungkin   cerita   Isa
-  berkurang  atau  lebih  darinya.  Maksudnya,  ia  (Isa)  hanyalah

kalimat- AIlah yang diberikan kepada Maryam,  roh dari-Nya,
dan ia hanya hanba Allah serta utusan.Nya."679

677   Si+ch Ivabowfych oleh lbnu Hisyam (2/232)
678    |bnu Athiyah dalan A/ M#*arri.r .4/ WrajJ.z (I/448).
679    |bnu Athiyah dalam A/ A4wham.r i4/ WajJ.z (1/448).
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7181.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritckan`' kepadaku, , ia  berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia    be`rk;ata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Bapakku  inenc®eritakan

fe]:id¥#,an£Ta#.%a*,d`±[6bLn,Tse?„b„bga;At:pm:T„8z.:]d¥o:
dr.sch )Acz»g be»ar, " bahwa maksudnya adalah  "Sesungguhnya
cerita  tentang  Isa  ini  adalch  hck,  dan  tidck  ada  llch  yang
berhak diibadahi se|ain Allah. "680                                  t t

Ketika Allah SWT memberikan keputu'san yang jelas dan adil
antara  Nabi   Muhanmad  dengap  utusan  Najran,   me'reka   enggan
menerimanya   dan   tetap   berpaling   dari   dakwah   Nabi   dan   dari
menetapkan` tauhid untlk Allah SWT, berpaling dari kenyataan bahwa
Allah tidak.beranak dan tidak beristri, dan bexpaling dari pemyataan
bahwa-' Isa   hanyalch~  hamba   dan   utusan-Nya.  \ Keinginan   mereka
hanyalch   berdebat,   bermusuhan,   dan   bermubina]ah.   Rasul   pun
melakukan  hal  itu,  namun  ketika Nabi  akan  melakukannya,  mereka
enggan dan mengajak berdamai.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna te`rs6but' adalch:

7182.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Jarir
menceritakan  kepada  kami  dari   Mu.ghirah,   dari   Amir,   dia
berkata,     "Nabi     SAW    diperintahkan    untuk    melckukan
mzfbczAa/ch    (maksudnya    untuk    saling    melaknat    dengan

penduduk Najran) dengan fiman-Nya,  1: i; ic ,4±| &€L~C {£i
jS) 'o£, 1'.~ys.  `Siapa  yang  membanlahmu  tedrtang  hisah  lsa
sesudah datang ilmu (yang meyakinhan hamu)... '. Meleha pi\]][\
mengadakan perjanjian untuk melakukan "wbaAa/ch keesokan
harinya.  Mereka  pergi  kepada  As-Sayyid  dan  AI  Aqib  -

680    Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/668)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dw„  A/

Mantsur (214CJD.
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keduanya adalah orang yang paling pintar di antara mereka-
dan keduanya pun menyetujuinya.

Mereka kemudian pergi kepada seseorang yang berpendidikan
di   antara   mereka,   lalu  menuturkan   hal-hal   yang   mereka

perselisihkan dengan Rasulullch SAW. Dia lalu berkata, 'Apa
yang  kalian  lckukan  ini!'  Dia  sangat  menyesalkan  tindakan
mereka.  Dia  berkata,  `Jika  ia  memang  seorang  nabi,  dan  ia
berdoa jelek  bagi  kalian,  maka  Allah  selamanya  tidak  akan
marah kepadanya. Jika ia seorang malaikat, lalu datang kepada
kalian,  mcka  ia  sama  sekali  tidak  ahan  menyisakan  kalian'.
Meieka     lalu     berkata,     `Bagaimana     lagi,     kani     telah
menyepakatinya! ' Dia berkata, `Jika kalian datang kepadanya,
dan  dia  mengungkapkan  hal-hal  yang  kalian  selisihi,  mcka
katakanlch "Kami memohon perlindungan kepada Allah". Jika
ia  mendockan  kalian,  maka  ucapkanlch,  "Kami  berlindung
kepada Allah". Semoga saja ia memaaflcan kalian'. `

Merek; pun pergi. Nabi pergi dengan memangku Hasan, dan
memegang   tangan   Husain,   sementara  Fatimah   berjalan   di
belakang beliau.  Beliau  lalu menantang perkara yang mereka

perselisihkan  pada  hari   sebelumnya,  namun  mefeka  justru
berkata,    'Kami    berlindung    kepada    Allah!'    Beliau    pun
menantang      mereka      kembali,      narnun      mereka      tetap
mengucapkan, -'Kami   berlindung   kepada   Allal!'   sebanyak
beberapa kali.

Nabi  SAW  kemudian bersabda,   `/i.ha ha/7.cz#  /I.dak mczef  maha
menyerahiah, dan halian akan mendapathan hak seperti haum
muslim. Akan tetapi halian harus memenuhi kewof iban seperti

yang diberihan kepada haum muslim, seperti yang difirmankan
Allah    SWT.    Jika   kalian   enggan    (melahakan   kewdyiban
tersebut)   maka  bayarlah  jizyah  dengan  patuh  dan  dalam
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Aendcza»  /z*nd2ft'.  Mereka  menjawab,  'Kami  hanya  memiliki
diri kami!' Beliau lalu berkata,  `Jffa fa/I.a# e#gga# maha ¢ha
akan  mengembalikan  perjartyian  itu  kepada  kalian`` dengan
cara yang jlyur, seperti yang difirmankan Allah SWTj. Mereha

pun berkata, `Kami sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk
berperang, maka kami memilih membayar jizyah'."

Perawi  berkata,   "Nabi  SAW  lalu  menetapkan  2000  Aw//ch
untuk mereka dalam satu tahun,  1000 pada bulan Rajab dan
1000 pada bulan  Shafar. Nabi  SAW bersabda,  Te/aft dr/a#g
kepadaha   berita   tentang  :kehancuran   pendudrk   Ndyran,
bahhan burung yang ado di  alas  pohon,  seandainya  mereha
menerushanmubaha|ah'.N681

7183.   Muhammad   bin   Humaid   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:   Jarir  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Aku
berkata kepada` Mughirah, "Sesungguhnya banyak orang yang
meriwayatkan    hadits   tentang   penduduk    Najran,   \dengan

penjelasan bahwa Ali ada bersama mereka!" Dia lalu berkata,
"Asy-Sya'bi  tidak  menuturkannya,  aku  tidak  tahu,  apakch

karena jeleknya pandangan bani Umayyah terhadap Ali, atau
hal itu sebenamya sama sekali tidak ada di dalam hadits'."

7184.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dari  Muhammad
bin Ja'far bin Zubair, tentang firman Allah SWT,  *' `'i£ 5|'gs\  ::±u^  "Sesungguhnya-ini  _adalah  kisah  ya;g-benar,;'

hingga firman-Nya,  6;i.I: €L, bi*{ (i;i ''Sc7dsi.ha»/c7A,
balowa kami  adalah orang-orang yang berserah diri  (kepada
j4//ch/, "  bahwa  Nabi   SAW  relali  mengajak  mereka  untuk
berlaku adil, dan mematahkan hujjah mereka, lalu ketika Nabi

68`    Diriwayatkan  oleh  Muslim  dalam  Fadfra`!./  ASA~Sbchabch  (32)  dan  Ahmad

dalam A4irs#ad-nya ( I /185).
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SAW` rnendapatkan berita dari Allah  SWT tentang ketetapan

yang memutuskan perkara di antara mereka dan perintah untuk
melakukan   mzfbchc7/aA   dengan   mereka,   mereka   menolak
dakwah tersebut. Mereka berkata, "Wahai Abu Qasim! Berilah
kami waktu untuk bexpikir, kemudian kami akan mengabarkan
kepadamu tentang langkah kami selanjutnya terhadap dakwah

yapg engkau berikan. "

Akhimya mereka lpun pergi dan berkonsultasi kepada AI Aqib,
orang yang dijadikan sandaran pendapat oleh mereka. Mereka
berkata,  'Wchai  Abdul  Masih,  bagaimana pendapatmu?"  Dia
menjawab,  "Demi  Allah,  wahai  kaum  Nasrani!  Kalian  tchu
bahwa   Muhammad   adalah   seorang   rasul,   dan   ia   telah
membawa berita yang menjelaskan tentang pemimpin kalian.
Kalian pun tahu bahwa tidak ada satu kaum pun yang saling
melaknat dengan seorang nabi, kecuali yang besar akan hancur
dan  yang  kecil  tidak   akan  tumbuh.   Sungguh,  jika  kalian
melakukannya,  maka hal  itu adalch pembantaian.  Jika kalian
tetap _ menolak  dan  tetap  memegang  pendapat  yang  kalian

yakini   tentang   Isa,   maka   berdamailah   dengan   orang   itu,
kemudian  kembalilah  ke  negeri-negeri  kalian  hingga  zanan
berlalu."

Mereka lalu mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai
Abu Qasim, kami telah mempertimbangkan untuk tidak saling
melaknat    denganmu    dan    membiarkanmu    tetap     dalam
aganamu, sementara kami akan kembali kepada agama kami.
Akan tetapi,  utuslah seseorang yang kamu pilih untuk kami,

guna   menghukumi   kami   dalam   segala   hal   yang   kani
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perdebatkan tentang harta kami, kaiena sesungguhnya engkau
telah kani ridhai.M682

7185.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Is;  bin
Farqad menceritakan kepada kani dari Abu AI Jarud, dari Zaid
bin Ali, tentang firman Allah  SWT,  3T{~G.f5 6i~G.i  'ei ij6'
"Maka   katakanlah   (kepadanya),   'Marilah   hita   memanggil

anak-anak hami  dan  ariak-anak hamu...',"  iaL beckaifa, "Kctlka
itu Nabi SAW bersama Ali, Fatimch, Hasan, din Husain."683

7186.   Muhammad  bin  AI  Hhsain  menceritakan `kepada  kami,   ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal   menceritckin  kepada
kami,   Asbath   quenceritakan   kepada   kami   dari + As-Suddi,
tentangfirmanAllahswT,Jj.tg:j€~EC£;L3,teia;~C;;;

`'qsitapr* yar(g±membirntahinu t~entang kisah lsa sesudah datang

i ` tA      ..i/qu#   r)lqrg`.meytr?I.#ha#  fan"/ ..., "  bchwa  Nabi   SAW   lalu
mengambil tangan. Hasan,, Husain, serta F.atimah, dan berkata
kepada Ali,  "4/o{  ?.*«//ch./ .... 6 Beliau pun pergi bersama mereka.
Kctiri itu orang-+orang. Nasrapi belum keluar, m`ereka berkata,
"Aku takut jika orang  ini  adalah nabi,  dan doa  seorang nabi

tidck seperti doa` orang`biasa!" Mereka datang terlambat, maka
Naihi\   SAM   beledbdaL,   'Seandainya   mereka   ke.luar,   niscaya
mereha    ahan    /erdahar'.     Akhimya    mereka    melakukan

perdamai\an,  dengan  ketentuan  membayar  upeti  sebanyck  80
ribu;  jika  tidak   sanggup  membayar  dengan   dirham   maka
dengan barang-barang, yakni 40 A«//ch. Demikian pula dengan
kewajiban  membayar  33  baju  besi,  33  unta,  dan  34  kuda

perang  pada  setiap  tahunnya,  din  sesungguhnya  Rasulullah

682    |bnu  Hisyam  dalam Si.rob JVAbow!.)/aA  (2/232-233)  dan  As-Suyuthi  dalam ,4d-

Iirrr AI Mantsur (2140D.
683   |bnu Jauri  da|am Zad 4/ "asj.r (I/399) dan Ibnu Abi  Hatim  dalam tafsinya

(2./66H).
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SAW akan menjamin hingga kita menunaikan hal itu kepada
mereka.M684

7187.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari  Qatadah,  ia berkata,  "Diriwayatkan kepada
kami bahwa Rasulullch SAW memanggil utusan Nasrani dari
Najran,  yang  mendebat  belian  tentang  Isa,  tetapi  temyata
mereka mundur dan takut. "

Diriwayathan  pula  kepada  kami  bchwa  Nabi  SAW  pemah
bersabda,

Jill +` tsjJ',3
-`,,,,,

ffu i,.j= j3 \j;ri rfi.i, :uift
"Demi Dzat yarig jiva Muhammad berada dalam genggaman

tangan-Nya,  sungguh  adzab  itu  hampir  sofa  lurun  kepada

penduduk  Nofran.   Seandainya  mereha  melakukan  hal   itu,
niscaya mereka semua akan dihancurhan di muka bumi.'68S

7188.   AI  Hasan  bin  Yahya menceritakan kepada kani,  ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah
SWT,  6:~Gj 'ei ij'16: J# jj.i 63 j£~E € 3; b ~ferl di£ 5£
•3'.~K£S;3"Siap;yanginemJaritairmutentanghi;ahlsasesudah

datang   ilmu   (yang   meyakinkan   kamtt),   maha   hatahanlah
(kepadanya),  'Marilah  kita  memanggil  anak-anak  kami  dan
a#at-owck kcmw', " ia berkata, "Sebuah riwayat sampai kepada
kani,  bahwa  sesungguhnya  Rasulullah  SAW  keluar  untuk

jii i; jL: is` Liini 66. .e! ..A±-,,,,

684    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/667) dan AI Mawardi da]am 4#-IVwAa/ wa A/

685   ##43[?9d);lam  Ad_D„„  ,4/  Ma#tswr  (2/39)  dan  lbnu  Athiyah  dalam  A/

Muharrir AI Wofiz (11448).
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melakukan   mzfbc7Aa/ch   dengan   penduduk   Najran.   Ketika
mereka melihat beliau keluar, mereka pun  lari pulang."

Ma'mar berkata:  Qatadah  berkata,  "Ketika  Rasulullah  SAW
hendak   melakukan   mwbaha/ch   dengan   penduduk   Najran,
beliau mengambil  (menggandeng) tangan Hasan dan Husain,
serta  berkata  kepada  Fatimch,   `Jlfu/j./ch  dengr"ha./ '  Ketika
musuh-musuh   Allali   melihat   hal   itu,   mereka  pun   pulang
kembaii.M686

7189.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  mengabarkan kapada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami  dari  Abdul  Karim AI  Jazari,  dari
lkrimal, dari lbnu Abbas, ia berkata, "Seandainya orang-orang

yang hendak melckukan in"bcha/ch dengan Nabi SAW, keluar
(untuk  tctap  berdebal dengan  Nabi),  ,mcka   mereka  pasti
kembali tanpa mendapati keluargr dan harta mereka. "687

7190.   .Abu Kuraib menceritakan' kepada kami,` 'ia berkata:  Zckariya
menceritakan kepada kami dari Adi, ia berkata: Ubaidillah bin
Amr   menceritakan   kepada   kami   dari   Abdul   Karim,   dari
lkrimah, dari lbnu Abbas, dengan riwayat yang sama.

7191.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadcku   dari   lbnu   Juraij,   ia   berkata:   Rasulullali   SAW
bersabda,

* *:fr;3 1*', Jc- a d;¥i }

686   Abdu|Tazzaq  dalam  tafsimya  (1/396)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

6"   |2£6LELzzaq  da|am  tafsimya  (I/396)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(2/668).
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"Demi  Dzat  yang jiwcku `berada  dalam  genggaman. tangan-

Nya,    seandainya    mereha    tetap    melakuhan    mubahalah
denganha,  niscaya tidak akan  genap  satu tahan,  ALllah akan
menchancurhan  para .pendrsta,  tanpa  menyisahan  seorang

Pun dart mereka.'fis$

71+92.   Yunus   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wchb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid menceritckan
kepada kami, ia berkata:  Dikatakan kepada Rasulullah SAW,
"Seandainya engkau jadi melakukan mzfbaha/aA dengan kaum

itu,  maka  siapakah  yang  akan  engkau  bawa,  ketika  engkau
bck:a;a,  'Anak-anak  kami   dan   anak-anak   kaliarf?'   Bdian

apn;]er;erto, `Hasan den Husain'. 'fi"9

7193.   Muhammad bin Sinan' menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Baker All  Hanafi  menceritalkan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI
Mundzir bin Tsa'labah menceritakan kepada kami, ia berkata:
Alba  bin  Ahmar. AI  Yasykuri  myenceritakan  kepada  kanii,  ia
berkata:ketikaayatiniturm,l`i~t3j3T{t=.ij6i~Cii'eii}'tL:j#
•$5i=i;,'9    "Maha    hatakanlch    f a;pad?nya),_:  _'Maffilah    hita.

memqnggil  anak-anak  hami  dan  anak-anak  kaqu,  istri-istri
hamj.   da#    I.s/rz.-i.s/ri.   hamw',"   Rasulullah    SAW    mengutus

`    (seseorang)   untuk'  memanggil   Ali,    Fatimah,    dan   kedtla

putranya,  yakni  Hasan  dan  Husain.  Beliau  jtlga  m'einanggil
c>rang-'orang  Yahudi  untuk  melakukan  mzfbaha/cwli.   Seorang

pemuda  Yahudi  lalu  berkata,   "Celakalah  kaliin!   Tidakkah
kam\u ingat kej adian kemarin terhadap saudara-saudara kalian?

688    An.Naisaburi dalam Asbab ,4#-IVwzw/ (hal. 57).
689   An-Naisaburi dalam Asbab .4#-JWzw/ (hal. 57) dan AI Qurthubi dalam A/ /omj'

li Ahkam AI Qur`an (4/\04).
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Mereka  diubch  menjadi  kera  dan  babi!   Janganlch  kalian
melckukanmefbaha/ch,hentikan|ch!''69°

eec

y`,,#y`i ce,.*T£,i¥6itj'i`tl<trisj.tj;'tfLS
®¢:ist9u'Jd;fc3il=\£+i;;i±±;.Y`j\±±£g3j£Y';'j{

©6ar€L,.braii#jij;'
``Katahandh, `Hal chit kitch, marilch querpegang) kepada

s4mt« halimat- (lcetetopan) yang' tiddr ado Perse)isihan
antara hamj dan ham«, bchwa tidal¢ kita sembah kec«ali

AIlch dan tiddr kito' Persek«t«Ican did dengun sesoutr Pt47i
dan tidrlc (Pe4la) sebagian kito\ menjadilcan s€hagian yang
lain sebqgai T«ha7i seldin AIZch'. Jilca mereha be7Pazing
maha hatal{an)ah kepadr mereha, ;Salcsilcanlch, bchwa
haml adrlah orang~oriang yang berserah di7i (kyada

AI,ch),."

(ds. Aan Thraap [3]: 64)
Abu Ja'far berkata:  Maksudnya adalah,  "Katakanlch wahai

Muhammad!   Kepada  ahli  kitab  -yakni  chli  Taurat  dan  lnjil-
'Marilah kita bexpegang kepada kalimat yang sama di antara kami dan

kalian!'   Kalimat yang sama itu adalah, kita mengesakan Allah, maka
kita tidck beribadch kepada selain-Nya, membebaskan diri dari setiap
sesembahan selain-Nya, dan tidak menyekutukan-Nya. "

69°    |bnu Athiyah da|am .4/ "wharri.r ,4/  Wra/.i.z (I/448), beliau berkata,  "Zhahimya

ayat  tersebut  turun  kepada  utusan  Najran,  tetapi  redaksi   `Jya*ai. j4A/i.  Kj./ab./ '
mencakup Yahudi dan Nasrani.  0leh karena itu, Nabi  SAW memanggil orang
Yahudi  Madinah  dengan  ayat tersebut.  Nabi  SAW juga menulis  surat kepada
Heraklius dengannya .... "
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+       Finan Allah SWT, ,fc3i l=\:J1;{±±;.¥j "Jhan rfuA ¢«/a/

sebagian kita menjadikch sebagian, yang lain sebagai  Tuhan selain
4//ch, " maksudnya adalah, "Janginlah sebagian dari kita menaati yang
lainnya  dalan  kemcksiatan  kepada  Allah,  juga  mengagungkamya
dengan sujud seperti sujud kepada Tuhannya. "

+    Lafazh  tj;'  ®f  "/7.ha  nereha  berpr/7.»g;+"  maksudnyay  "Jika

Ppeka ,       )alipg d.engan 'tidak memenuhi_ tuntutan dari kalimat yang
kamu  dakwahkin,  maka  katakanlah  wahai  kaum  mukmin,  kepada
orangrorang+ yarig-berpaling its,  €±}.:a \S iJ1<£;i   `Sdds7.haw/aA,
bahwa hami adalah orang-orang yang berserah diri flcepada Allah) '. "

]\     J,              i

Para ulama tafair berbeda pendapat tentang kepada  siapakah
ayat ini tL-?

Pertama:  Berpendapat bahwa ayat ini tunm kepada Ychudi
bani Israil yang ada di sekitar Madinah.

RIwayat-ri     yal yang sesuai dengan pendarit tersebut adalch:

7194:   Bis)IT    meriqeritakan    kepada    kapi,   ,ia  +  bckata:     Yazid+menceritakan  kepada  kami,  i?  beckata:   Sa'id  menceritakan

kepada kami  dari  Qatadah,  ia berkata:  Diriwayatkan  kepada
kami bahwa Nhoi SAW minanggil Yah`idi Madinah menuju
satu  lcalimat  yang  sama.  Mereka  adalah +orangrorang  yang
mendebat`tentang|brchim.691

7195.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia        rkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan  kepada  kami  dari  bapaknya,  dari  Ar-Rabi',  ia

69'    |bnu Jauzi dalam zed ,4/ Was/.r (1/400) dan AI Mawadi dalam ,4»-IvaIAa/ WCJ i4/
`Uy"„(I/399).



I Tirfstr Ath.~ri

berkata,   "Diriwayatkan.   kepada   kani   bchwa   Nabi   SAW
menyeru kaum Yaludi menuju kalinat yang sana. "692

7196.   AI  Qasim  menceritakan kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritckan
kepadaku dari  lbnu Juraij, ia berkata,  "Sebuah berita sanpai
kepada  kami,  bahwa  Nabi  SAW  menyeru  Ychudi  Madinah
kepadanya,   tetapi    mereka   berpaling,    maka   Nabi    SAW
memerangi.mereka."

Ia berkata, "Nabi SAW menyeru mereka kepada firman Allah
SWT,  jig; \:i; ,.# ,i;;a    6L ij'i`t= rfsLff jli±£ S
'Katakanlah: "Hat  dhli  khab;  marilah  foerpeganal  kepada

suatu kalimat ``\ifeetetapari) yang tidck ado perselisihan antara
kant dati ham..¢93

.  `.    Ke.duo:   Berpendaprt  bahwa  ayat  ini  turun  kepada  utusan
Nasrani dari Najran.

Riwayat~riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7197.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami  dari  lbnu lshaq,  dari  Muhammad
bin  Ja'far  bin  Zubair,  tentang  firman  Allah  SWT,    ji't±J S
•fe;±6C=;± f5)g. }:±=  S[(SC£ ±Sff "KataFanlah,_ 'Hai ahli
hitab,  marilah  foerpeganal  kepada suatu halimat  (ketetapan)

yang tidak ada perselisihan aptara hami dqp hamu'," himgga
firman-Nya,   6;}J:i     €L, iL}#i iJ;i  ''Sadsz.hen/ch,
bahwa hami adalah orang-orang yang berserah diri  (kepada

692    |bnu Jauzi da|am Z¢d A/ Ma§j.r (I/400) dan AI Mawadi dalam Jaw-IVwAa/ wa -4/

693   ;+yM""at]!3?i);lam j4n.IVwkaf wa 4/  `UywH (I/399) dan lbnu Abi Hatim  dalam

tafsimya(2/67l).
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4//chJ, "  ia  berkata,  "Nabi  SAW  mengajck  mereka  kepada
kalimat   yang   disepakati,   dan   beliau   mematahkan   hujjah
mereka (mcksudnya adalch hujjah utusan Najran). "694

7198.   Musa     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Amr
menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Rasulullch SAW lalu
mengajak mereka -maksudnya utusan Nasrani dari Najran-
•lal bedsalto, " Hat ahli kitab, marilah f oerpegang) kepada suatu

kalimat  fteletapan) yang tidak ado perselisihan antara kami
dan kamu .....N69s

7199.   Yunus  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid menceritakan
k£.:d£#j,;e£:„::£afrt:;aA,i;ra;aYa?::5#;6?:::ill
tentang lsa, seper(i yang dijelaskan sebelumnya- ia berkata,
"Mereka   -yakri   utusan   NajrarL   lalu   menolak,   maka

dikatalran  kepadanya,  'Ajaklah  mereka  dengan  sesuatu  yang
lebihmudchdarinya,\£±;,*#,j{}=6|(jc=trisjfj;i£;S
•fe$6   "Katahanlah,   'Hai  `ahli   kitab,   marilah   foerpegang)'ke;:da suatu kalimat  f tetetapan) yang tidak ada perselisihan.

a»/ard ham7. da# ham«', " sampai pada firman Allah SWT,  [tfi
i ri g®'> J5,  `Sebagai  Tuhan  selain  Allah',  alkan tetop;i,.::\ereha
en88an menerima tawaran yang ini dan yang |ainnya. "696

Abu  Ja'far berkata:  Maksud dari  lafazh  "aA/7.  kz./ab" dalam
ayat ini adalah ahli Taurat dan Injil. Kalimat tersebut sana sekali tidak
dikhususkan kepada salah satu dari keduanya, karena tidak ada dalil

yang mengkhususkan salch satunya.  Jika demikian,  maka kita wajib

694    |bnu Athiyah dalam A/ A4wharrJ.I i4/ Wra/.I.z (1/448).
695    |bnu Athiyah dalam ,4/ A4wAarrJ.r i4/ WajJ.z (I/448).
Gas     lbid.
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memchami bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada keduanya, karena
mengesakan Allah dalam ibadah adalah wajib kepada semuanya, dan
ahli kitab pada dasamya ditujukan kepada ahli Taurat dan Injil.

Lafazh   l}'fug  maknanya  adalah   ''"arj./ch./"  Lafazh  tersebut
dalan bentuk I:}i>d€ yang berasal dari kata JL.ll, maka seakan-akan dia

ifrffa#i:.ys:jrt±:aasfig:d£]6:W2an.g#usaldallatwh}#ulldan
Lafazh ,.# ,i;}±- 6L maksudnya adalch Jra.I iil<ll "Ka/7.in"

yang adil  (sama qntpra  kita  dan halian). " Kz[to tersewi\ me"pckan
si fat untuk lafazh irdi.

Ahli bahasa berbeda pendapat, "Kenapa lafazh i l31 mengikuti
*,

z. 'rch ills, padahal lafath tersebut adalal 7.Sz.in, bckan si fat?"

Pertama:  Sebagian  ulama  nahwu  Bashrch  berkata,  "Lafazh
flj~.   di-/.ar-kan   karena   riempckan   si fat   dari   lafazh   aiJr,   yang
maknanya adalah adil. Jadi, lafazh asalnya adalah ifjL;.

Mereka   be'rkata,   "Seandainya   yang   dimaksud   dengannya
adalal flf„ maka di-»ashab-kan, dan jika ingin di-/.4r-kan maka itu

a-,,

pun  boleh,  selana  menjadikannya  sebagai  si fat  dari   lafazh  ails.
Kasusnya sama dengan lafazh I yang maknanya 3fu.I. Lafin

;e£:Sac:,:tadb££::::::altdj£]:'ffbj=::aA:=nj;d#'i:in|=ia,fwh££,£;
>,f f i5 ±±, `j6iffl\ ..ks:I ct,kfi, "yang telah  Kami jadihan untuk sem:ua
manusia, baik yang bermuhim di situ maupun di padang pasir." (Qs.
AI Hajj  [22]: 25).

Sesungguhnya  lafazh  £1+  yang  terakhir  adalah  I.sz.in,  bukan
si fat, sehingga diberlakukan seperti yang pertama jika yang dimaksud
adalah  makna  ;`:I::~Yl,  sedangkan jika yang  dimaksud  adalah  g;i:+
maka  bisa  diberlak{ikan  seperti  kasus  yang  pertama,  tetapi jika  di-
re/t7-kan  maka  hal  itu  lebih  baik,  karena  bentuknya tidak  berubah,
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tidak di-met/sa»»a-kan, tidak dijamakkan, dan tidak di-mef `cr»»crts-kan,
sehingga ia menyerupai lafach .J:L£, j„ `TJi dan yang lain.

MerekaberkomentartentangfiianAllahSWT,6±j`gj{1:;bi

*£C:i  Fcf  f~giv  g=±:£l{  ife£3  i;:I:   "BaAw   Kam7.  aha»
mekyadihan    mereha    seperti    orang:orang    yang    beriman    dan
mengerjahan amal shalih, yaitu sama antara kehidupan dan kematian
mere fa? " (Qs. AI Jaatsiyah [45|: 21)

Lafazh fl}|l berkedudukan sebagai meib/nda' untuk lafazh €*i
dan ®Li£.

Jika  Anda  menjadikannya  mengandung  makna  d;j=~,  maka
Anda     bisa     memberlakukannya     seperti     yang     pertama,     dan
menjadikannya   sebagai   si fat   yang   diungkapkan   terlebih   dahulu,
sehingga   Anda   men-/.ar-kannya.   Jika   dibaca   ra/o'  pun,   hal   itu
dibenarkan, seperti yang telch saya jelaskan sebe|umnya.697

Kedua:   Sebagiap  ulana  nahwu  Kufch  menyatakan  bahwa
lafazh  flj- adalah masAdar yang diletakkan pada tempat /'i./,  yakni
terletak  pada  tempat  ii;;j\:=i  dan  jl~;  sesekali  dalam  bentuk  kata
kerja, dan sesekali dalari bentuk masAdrr.

Terkadang  kata  ;1]}:.  mengandung  makna  .J:Li  dengan  lafazh
c+ dan g;;1, seperti firman Allah SWT,  c3£6ee  ``...di. s"a/w /empaJ
y¢;gperJe#grAa# ¢c/adya/. " (Qs. Thaahaa [20] : 58).

Makna  lafazh   c3£     adalch  pertengahan  antara  kani  dan
kanu.698

Diriwayatkan     dari     lbnu    Mas'ud     RA,     bahwa    beliau
membacanyadenganungkapan}Zf|+I:::+'J:Liaiirj`;.

On    A| Bahr AI Muhith (\1194).
698    A| Fana da|am Ma'awi..4/ g"r`a# (I/220).
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Tentang tafsir firman Allah SWT, fe; \:i;; ,.I+ ,;:}=  6\,

#addaa„%#/im£'a¥a':'°;#ym"::g'£::Lagdrartp]:rag;C£/L'.."g:"aa:::
tafsir berkata tentang hal itu dalam riwayat-riwayat berikut ini :

7200.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang fiman Allah SWT,   ji€t±J

fe$6\±:;±t~+;;j}:±±-gHitsl:=L±Sff"Haiahlihitab,marilah
foerpegang) kepada suatu halimat (ketetapan) yang tidak ada
perselisihan   antara   hami   dan   hamu,"   rna:ksndnyal   aihalah

5£:£g`.a,t,Bya?;aa:,.i;£e*P,.g:te)m#;ekc=;,.dAe,?:Aan,rfkg*£an#ff

7201.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   .ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
inenceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya3   dari   Ar-Rabi',
tgL¥.g*f'¥£¥9;]],#S#££jgi¥S:t£;j#1':#¥jj
ahli    kitab,`.   inarilch    foerpegang)    kepada    suatu    kalimat

(ketetapah)  yang  tidak  ada  perselisihan  antara  hami  dan
hamu,  bahwa  tidak hita sembah kecuali  Allah  dan  tidak hita

persekutuhan  dia  dengan  sesuatupun,"  dengan rivayat ya;ng
sama.700

®,,

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah lafazh  Y! iJ! i^iul"TidakadatuhanyangberhakdiibadahiselainAllah."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

699    |bnu Athiyah dalam ,4/ "w4arri.r A/ W¢/.J.z ( I/449).
7°°    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/670) dan A/ AfwbarrJ.r j4/ Wa/.J.z (I/449).
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7202.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan  kepada  kami  dari  bapaknya,  dari  Ar-Rabi',  ia
berkata:  Abu  AI  Aliyah  berkata,  "Maksud  lafazh  ;I:)=Jl  :i+i
aldalth 'Laa ilaaha illallaahi ."]°'

Firman Allah SWT,  'di j| €.If Y€i ''Bafroa /I.drk k„q sembah
fee"a/I. 4//aA. '' Lafazh  bi dalan kedudukan Aha/erd»,  karena makna
asalnya adalah al .V! *` i bi j`! i}'ce.

Sebelumnya kani telch menjelashan malma kata I.bndch dalan
bahasa Arab, beserta berbagai dalil yang menunjukkan makna shahz.A
dari   berbagai   maknanya,   hal   itu   tentunya   tidak   harus   diulang
kembali.7o2

FirmanAllchswT,f€3i\+;;I:J=;i±=;.Y'j''Jrd»".dchrp"/a/
sebagian   hita   mekyadikan   sebagian   yang   lain   sebagai   Tuhan,"
bentuknya adalch dengan inengikuti para pemimpin, sekali pun dalam
kemaksiatan kepada Allali SWT` dan meninggalkan berbagai perkara

I,fidfarEL?!:i:anfjj,:f#givi%¥;:y:a;!Tgfj%
rahib-rahib  mereka  sebagal  Tuhan  selain  Allah  dan  Ouga  mereka
mempertuhankan)  AI  Masih putra  Maryam,  padehal  mereka  hanya
d!.swrwfa me#)/embch 7:when y¢J¢g Esa. " (Qs. At-Taubch [9] : 31 ).

Riwayat-riwayat yang sesual dengan pendapat tersebut adalah:

7°]    |bnu Jauzi dalam Zad ,4/ Masl.I (1/400) dan Ibnu Athiyah dalam A/ Mwbarrj.r ,4/

7orLmriy:.:£Lf/s#:}.at(5)surahA|Fantihch,danayat(21)surahAIBaqarah.
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7203.   AI  Qasim  menceritakan  kapada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman Allali
SWT,  ,i rl gL]'> ch, SGu'} \:i €;i '5rfe$3 "Dan tidak (puia)
sebagian hita mekyadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan
se/az.# ,4//ch, " ia berkata, "Maknanya adalch, sebagian dari kita
tidak menaati yang lainnya dalam kemaksiatari kepada Allah. "

Dikatakan bahwa Rububiyyali yang seperti itu, adalah balwa
manusia  mengikuti  pemimpin  mereka  kendati  bertentangan
dengan peribadahan kepada Allah, walaupun mariusia itu tidck
menyembch pemimpin mdeka.wro3

f€3if:aj#-¥e'Ee;nnd##prw,:,mJ¥hog,.::a*d'.:;ch",ea„%:`:,
sehagr.an  yt7»g  /air  sebagrj.  7Twho»,"  dengan  sujud  sebagian  dari
mereka kep?da yang lainnya.              I                   t

i                                  .,             -`          .     I      .-`y.3

RIwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7204.   AI   Mutsanna   inenceritckat  Jkepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,t  ia   berkata:   Hafsh   bin   Umar
menceritckan  kepada  kami  dari  AI  Hakam  bin  Aban,  dari
lkrimah, tentang firman Allah SWT,  fc13i li; \=-i; i±=;. Y`j
itA   9)'>   c;,  "Dan   tidak   (pula)   sebagian   hita   menjadihan
sebagian yang  lain  sebagai  Tuhan  selain  Allah,"  ia. berkelto,
"Maksudnya adalah sujud sebagian dari mereka kepada yang

lairmya.n704

7°3   |bnu 7auzi  dalam  zed A/ A/asi.r (I/402)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(2.16;mh.704    Ibnu  Jauzi  dalam  Zad .4/ Masj.r (I/402)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(2/670).
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Firman Allah SWT,  6;}=± €L, bi*f iJ;i {j~;' ®P` "/I.ha
mereha  berpaling  maka  katakanlah  kepada  mereka,   'Saksihanlah,
bahwa hami adalah orang-orang yang berserah dirt (kepada Allah)',"
maksudnya adalah, jika orang-orang yang engkau ajak kepada kalimat
adil  itu bexpaling, berarti mereka kufur kepadanya,  maka katakanlah
kepada   mereka   wchai   orang-orang   beriman,   "Saksikanlah   kami!
sesungguhnya  kami  berserah  diri  kepada  Allah  dan  tunduk  patuh
kepada-Nya,   dengan   menetapkan  kalimat   tersebut,   dalam   bentuk
mentauhidkan Allah  SWT dan inengikhlaskan ibadah hanya kepada-
Nya.  Sesungguhnya  Dialah  Allah  Yang ,Maha  Esa,  yang  tidak  ada
sekutu bagi-Nya. Kami menetapkannya dengan lisan dan hati."

Kami juga telah menjelaskan makna lafazh ial:.¥l sebelumnya,
dengan berbagai dalil, sehingga tidak perlu diulang kem'ba|i.705

eec

'ij3±{Ej'ji`~cj'F-±iiL~j,<±~t=?,tfa.{j;i££

©6fa€fii:,,+=+,y€ihaysij
``Hai chzi kitob, mengrpa hamt4 bantch-me7wibantoh fentang

hal Ibrchin, pndc[haz Tatwat dan 17iji! tidak djtw"nkan
rnelainha:n sesudch Ibrahim. ALpahah ha:mu nick btryihir? "

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 65)
Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  "Wahai  ahli  kitab,

yakni ahli Taurat dan Injil, kenapa kalian berdebat tentang Ibrahim?"
Maksudnya adalah, masing-masing mengaku bahwa beliau (Ibrahim)
adalah  kelompok  mereka,   lalu  Allah   SWT  mencela  mereka  atas

pengakuan  tersebut,  dan  Allah  menunjukkan  kontradiksi  pengakuan

705    Lihat tafsir kedua ayat (Ill  dan 128) surah AI Baqarah.
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mereka, Allah  SWT berfiman,  "Bagaimana bisa kalian menyatakan
bchwa dia masuk dalam agana kalian, sementara agama kalian adalah
Yahudi   atau  Nasrani?   Yaludi  mengaku   bahwa  dia  menegakkan
Taurat,  sementara Nasrani menyatakan bahwa dia menegakkan Injil,

padahal  kedua  kitab  tersebut  tidak  datang  kecuali  setelah  Ibrchim
tiada?   Bagaimana   hal   itu   bisa   terjadi?   Apa   sebenamya   yang
menjadikan kalian berdebat? Padahal, pemasalahannya seperti yang
telch kalian ketahui sendiri."

Ada  yang  mengatakan  bchwa  ayat  ini  tumn  ketika  terjadi

perdebatan antara Yahudi dengan Nasrani tentang Ibrchim.  Menurut
pengakuan   masing-maping,   beli?u   (Ib`rahim)   termasuk   golongan
mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7205.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin
Bakir menceritckan kepada kani, ia berkata: Muhammad bin
lshaq menceritakan kepada kami, Ibnu Humald menceritakan
kepada kami,  ia berkata:  Salamah menceritckan kepada kami
dari  Muhammad  bin  lshaq,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Abi
Muhammad (maula Zaid bin Tsabit) menceritakan kepadaku,
ia   berkata:   Sa'id   bin   Jabir   menceritakan   kepadaku,   atau
Ikrimah,  dari  Ibnu Abbas,  ia berkata,  "Kaum Nasrani Najran
dan   ulama   Yahudi   berkumpul,   lalu   mereka   berdebat   di
hadapan Nabi SAW. Ulama Yahudi berkata, 'Ibrahim hanyalah
seorang  Yahudi'.  Sementara  itu orang-orang Nasrani  berkata,
'Ibrahim    hanyalah    seorang    Nasrani'.    Allah    SWT    lalu

a;n::.¥g¥£i}rm£N¥,yf:!;n.tgigal¥;¢:e~:;'~j£Er±g~g
<;$3:i 'Hai  ahli  witab,  mengap; kamu`bantah~membantah

tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunhan
melainhan  sesudah  lbrahim.  Apahah  hamu  tidak  berpikir? '
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Orang-orang Nasrani kemudian berkata,  'Ia scorang Nasrani'.
Orang-orang Ychudi berkata, 'Ia seorang Yahudi'. Allah SWT
lalu  mengabarkan  bchwa  Taurat  dan  Injil  tidck  diturunkan
kecuali   setelahnya,  dan  setelahnyalah  Yahudi  dan  Nasrani
ada."706

7206.  ,Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yarid
: `   menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
\+v    kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,  j:;i±£

'pe;Ld,6$5{=±_'#±±gs_ir_H_fiapliki_t?b,_mengap.ak?mu

bantah.-membanlah  tentang hal  Ibrahim," balrNIal "cksndnyai
adalah,  "Kenapa  kalian  saling  membantch  tentang  lbrahim,
kalian mengatakan dia seorang Yahudi, atan seorang Nasrani,

padahal  Taurat  dan  lnjil  diturunkan  setelahnya?  Yahudi  ada
setelah Taurat, dan Nasrani ida setelah lnjil. Tidakkah kalian
berckal?M707

Ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  ayat  ini  tunin  sebagai

jawaban  atas pengakuan  orang  Yahudi,  binwa  lbrahim- beinsal  dari
golongan mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah :

7207.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yarid
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

•§£.-,'  kepada kami  dari  Qatadah,  ia berkata,  "Diriwayatkan kepada
'-3;t-  kami   bahwa   Nabi   SAW   memanggil   pendduduk   Yahudi

Madinah  kepada  kalimat  yang  adil.  Merekalah  orang-orang

yang  mendebat  tentang  Ibrahim,  mereka  mengatakan  bahwa
beliau mati dalani keadaan Ychudi. Allah SWT lalu berfiman
bahwa itu merupckan perkataan  dusta,  dan  Allah menafikan

706   Ibnu  Jauzi  dalam Zed A/ Ma§i.r (1/402),  Ibnu Athiyah  dalam A/ A/#AarrJ.r A/

7o7|T;y:'.ZA(t'h/,4y5a°h)'d:£mA##,jrfra|#wAa;,:zD(:7Z5Ao')ra"ts"'(1/40).
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a;I;,;,:;dfny¥[a±=¥.fjs¥:.#B¥;,€Sfg±£~g
6$3;f  `Hai ahli kitab,  mengapa kamu bantah-membantah

teutang hal Ibrahim, padchal Taurat dan lnjil tidak diturunkan
melainhan sesudah lbrahim. Apahah hamu tidak berpihir? ' ."8

7208.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan   kepada   kani   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sama.709

7209.   Muhanrmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih>  dari  Mujahid,  tentang  firman  Allah  SWT,     jit±3

F=±SEL~t3,±$5{=±_,#S=xp,_,H_atThztF.tt.ab.,w::ngap:__fFm¥.
bantah-membantah tentang hal -Ibrahim," La berkata, "Yal\:mdi
dan Nasrani, Allah SWT membebaskan` beliau (Ibrahim) dari
mereka,  ketika  setiap  umat  mengaku  bahwa  beliau  adalah
kelompok mereka, lalu Allah SWT mengaitkan beliau kepada
orang-orang   beriman,   yakni   orang   yang   memeluk   agama
Ha#JJ}nych (agana ls|an). "7` 0

7210.   AI    Mutsanna   menceritckan   kepadcku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kani dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sama.

Firman  Allah  SWT,    6;;=J€      fix  "4pahaA  hamw  /I.daA
berpz.fr.r? " maknanya adalah, "Tidakkah kalian memahani kesalchan

7°8   As-Suyuthi  dalam  Ad-D!irr  ,4/  A/antswr  (1/41)  dan  lbnu  Athiyah  dalam  A/

Muharrir AI Wdyiz (114S0ly.
7°9   |bnu Jauzi da|am Zed j4/ Masi.r (I/402) dan lbnu Athiyah dalan A/ "wAarrJ.r A/

7,o   ]%;y:'.ZA(:(4H5:t)i.in da|an tafsimya (2/671 ).
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ucapan  kalian,  yakni  bahwa  Ibrahim  adalch  seorang  Ychudi  atau
Na§r.ani, padahal kalian sendiri tahu bahwa agama Yahudi dan Nasrani
datang setelchnya?"

®cO

f'jfiTci>,6±~caiS*£,€&'cjfaG~ty'3£.pe
©6#fj±T;*a.6fjafe.,^>

"Beginflah hamtt, ham« ini (sewajanrya) bantch.

membantoh te7itong hal yang ham« ketch«i, maha ke7iapa
ham« bantch-membantah teritang hal yang tjdrl¢ ham«

ketch«j.7 AZzch mengetch«i sedang ham« tidal¢ mengetohai."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 66)
Abu  Ja'far  berl{ata:  Maksudnya  adalah,  "Beginilch  orang-

orang   yang   berkata   tentang>  Ibrahim!   Kalian   semestinya   sating
membantah dalan perkara yang kalian ketahui; dalan masalah agama

yang kalian dapatkan dalin kitab kalian, dalam perkara yang dibawa
oleh Rasul kalian, atau dalam hal lainnya yang kalian ketahui dengan

jelas  kebenarannya.  Lalu,  kenapa  kalian  saling  membantah  dalam
perkara yang tidak kalian ketahui, yakni dalam masalah Ibrahim dan
agamanya,  padahal  hal  itu  tidak  kalian  dapatkan  dalam  kitabullah

yari¥ife  diberikan  kepada  kalian,  tidak  ada  dalam  penjelasan  para nabi
kalin, dan kalian pun tidak menyaksikannya. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalch:

7211.   Muhanmad  bin  AI   Husain  menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata:   Ahmad  bin  AI   Mufadhdhal  menceritckan  kepada
kani,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang fiman Allah SWT,   \=; ;i;±= G~gr .+'t£



TaSrAth-Thaha.

»fe43>pe;Sce±,'osf=';}S';}e-,->pe"Beginiiahhamu,hamu

ini  (sewof arnya)  bantah-membantah  tentang  hal  yang  hamu
ketahui,  maka  kenapa  kamu  bantah-membanlah  tentang  hal

yong  /i.c7czt  hamw  *e/crAzf7..?"  ia  berkata,   "Hal   yang  mereka
ketahui  adalah apa-apa yang diharamkan kepada mereka dan
apa-apa  yang  diperintahkan  kep`ada  mereka.   Adapun  yang
tidck mereka ketahui adalch masalah lbrahim."7] I

7212.   Bisyr     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Bisyr
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Yazid  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

3£af,:,£F¥egg:„Ta###Lwm:,,„j3S#„;#jt:#A_
membantah    tentang   ifeal ;; yang    kamu    ketahui,"    balowal

:ck¥::in.yipea.:^:]#3anfe~pesr£¥£ar,%ak#e„;;haatAadm:
bantah-membantah  tentang  hal  yang  tidak  hamu  ketahui?"
Maksudnya adalah dalam perkara yang tidak kalian lihat dan
shack#;a,ko#n£,affi#,@„.„A„ahmengetahutsedang

7213.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritckan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sana.7]3

7''    Ibnu  Jauzi  dalam  Zed A/ Wafi.r (I/403)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

"   !3£6u7:i.uri  da|am zad ,4/ A/asj.r (I/4o3) dan  lbnu Abi  Hatim  dalam tafsimya

713    {3:6u72Abi  Hatim  daiam  tafsimya  (2/672)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-D«w  A/

„a"ts", (2/41 ).
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Firman Allah SWT,  6|;1=Y~ =:i; ?E'dfj ''A//CZA me»ge/chz/7.
sedr#g  fam#  /I.dab  "e#ge/ch#!., "  maksudnya  adalch,  Allah  SWT
Maha  Tahu  terhadap  perkara  yang  gaib  bagi  kalian  (yakni  perkara

yang tidak kalian scksikan dan tidck kalian lihat), perkara yang sama
sekali tidak dijelaskan oleh para rasul Q)aik tentang Ibrahim maupun
lainnya), dan berbagai perkara yang kalian perdebatkan, karena tidak
ada yang gaib bagi-Nya serta tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya di
buni dan di langit.

Lalsazh  'o;S=  S  ;±3k'9   "Sedang   hamu   tidak   mengetahui,"
mcksudnya  adalah,  "Kalian  tidck  mengetahui  sesuatu  kecuali  yang
kalian  scksikan  atau  kalian  ketalui,  baik  melalui  berita  maupun

pendengaran secara langsung. " -
6,.,6gic;\=±:±\±±€giisfj€j;=y'j€,,#:fafi`.6gc

©
"Ibrahim hakan scoring Ychtidi dan halcan (P"Ia) seorang

Nasrand, alcan tetopi did adrlch seora7ig yang Z«r.Its lagi
berserah dirt (kepnda AZzch) dr7i sehazi-I¢azj b«hanzah did

termas«k golongun orang-orang m«syrik. "

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 67)

Abu   Ja'far  berkata:   Ayat  tersebut  merupakan  bantahan
terhadap pengakuan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang berdebat
tentang   lbrahim   dan   agamanya,   yang   mengaku   bahwa   beliau

(Ibrahim) termasuk di dalam agama mereka. Allah menyatakan bahwa
mereka berbeda dengan agana Ibrahim, karena agama Ibrahim adalah
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agana pemeluk Islam, yakni umat Muhammad SAW, mereka berada
di atas agama Ibrahim, pada manhaj dan syariatnya.

Allah berfirman, "Ibrahim sama sekali bukan seorang Yahudi
atau  Nasl.ani,  serta  sama  sckali  tidck  termasuk  orang-orang  yang
menyekutukan, Allah  SWT  dari  kalangan  penyembah  berhala  atau
makhluk laimya. "

Lerfth6=3;  '-frS; "Ahan tetapi dia adalah seorang yang
/%rz+s, "  mcksudnya  adalah,  Ibrahim  adalch  orang  yang  mengikuti

perintah Allah dan is/I.gamch di atas petupjuk.

Lafain \t±:1 "Lagi berserah dirt (kepada Allah), " makswh:ya
adalch,  ia  orang  yang  tunduk  kepada  Allah  dengan  seluruh  jiwa
raganya serta .sangal mendehgarkan ipa yang difardhukan kepadanya.

kaini telch menjelaskan perbedaan  ulana tentang makna 4/
H;»z# din telah saya sebutkan pula hujjah atas pendapat yang shaA7.A
di  antara  berbagai  pendapat  tersebut,  sehingga  tidak  perlu  diulang
kembaii.714

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7214.   Ishaq   bin   Syahiqn  AI   Wasithi   menceritakan  kepadcku,   ia
berkata:  Khalid bin  Abdillch menceritakan  kepada kami  dari
Daud, dari Amir, ia berkata, "Orang Yahudi berkata, 'Ibrahim
ada di atas agama kami', sementara orang Nasrani berkata, 'Dia
ada di atas agama kami'. Allah SWT lalu menurunkan firman-
Ny8L,  \f±;);;i 43 i.3ff. F±!gS,     'c>kY;   `Ibrahim  buhan  seorang
Yahadi   dan   bukan   (pula)   seorang   Nasrani'.   A;Jl: ch  S;IVT:
menyatakan bahwa perkataan mereka adalch dusta, dan Allah
SWT  membantch  hujjah  mereka,  yakni  orang-orang  Yahudi,

7"    Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (135). Lihat pula tafsir lafazh  "/S/am" dalam

surah AI Baqarah ayat (111  dan  128).
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yang    mengaku    bahwa  -Ibrahim    wafat    dalani    keadaan
Ychudi..M715

7215.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:  ` Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapalmya,   dari   Ar-Rabi`,
denganriwayatyangsana'.716

721fe   Yunus bin Abdil A'la menceritakan kapadaku, ia berkata: Ibnu
!t`f=   Wchb  mengabarkan  kepada  kani,   ia  berkata:   Ya'qub \bin

Abdirralhman Az-Zuhri mengabarkan kepada kami   dari Musa
bin  Uqbah,  dari  Salim  bin  Abdillch  ulap  saya  yckin  ia
meriwayatkan dari bapalmya- bchwa Zaid bin Nufail pergi ke
Syan   untuk   bertanya   tentang   agama,   lalu   ia   mepjumpai
seorang  ulama  Yahudi,  dan  dia bertanya  tentang  agamanya,
seraya  berkata,   "Merupakan   kehomatan   bagiku  jika   aku
memeluk agama kalian, inaka kabarkanlch bagaimana agana
kalian itu?"  Si  Ychudi  berkata,  "Se§ungguhnya engkau tidck
akan berada di atas agama kani, hingga kalian mendapatkan
sebagian  kemarahan  Allah."  Zaid  berkata;   "Aku  tidak  lari
kecuali  karena  takut  kemarahan  Allah,  dan  selamanya  aku
tidak akan sanggup menahan siksa Allah, maka bisakah kanu
menunjukkanku   agama   yang   tidak   mengandung   hal   ini
semua?"   Dia  berkata,   "Sepengetahuanku,   hanyalah   agama

`     Hanifiyyah."  Dia  berkata,  "Apckah  i4/  jJa#j/ itu?"  Yahudi
menjawab,   "Ia  adalah  agama  Ibrahim.   Dia  bukan  seorang
Yahudi,   bukan  pula   seorang  Nasrani.   Ia  hanya  \beribadah
kepada Allah SWT."

7]S    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/674)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr j4/

Mantsur (214\).
7'6   |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/674)  dan  As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dwrr i4/

Mantsur (2141).
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Akhimya  Z{aid  pergi  meninggalkannya  dan  bertemu  dengan
seorang ulana ndasrani,  lalu  dia bertanya tentapg t?gananya,
seraya   berkata,   "M6rupckan   kehorinalari   bagiku i jika.  aku
memeluk agama kalian, maka kabarkanlch bagaimapa againa
kalian \itu?"  Si N-dsrani  berkata,  "Sesungg`innya ehckau A tidak
akan berada di atas agana kani, hingga kalian me`ndapatkq|i
sebagian laknat Allah."  Zaid berkata,  "Aku tidak lari'.kecuali
karena  takut  laknat  Allah,  dan  selamanya  cku  tidak  alcin
sanggup    menchan    laknat    Allah,    maka    bisalcin'   kamin
menunjukkanku   agana   yang   tidak   mengandung   hal   ini
semua?" Si Nasrani lalu menjawab seperti jawaban si Ychudi,
"Sepengetchuanku, hanya agana Hanifiyyah." Akhimya Zaid

pergi meninggalkannya, dan merasa puas dengan berita\ yang
mereka   kabarkan   berdua,   tentang   keadaan   Ibrahim.   Zaid
senantiasa  mengangkat,  tangannya  dengin  mengadu  kepada
Allah, dan berdoa, "Ya Allali! Aku bersaksi kepada-Mu bahwa
sesungguhnyaakuberadadiatasagamalbrahim."7]7

cO
..1.                                       .       `                              +,``

£'¢6'6ij{±\:±3fj'£{\`i£;?#fa.S'ie±jL>'¢d{j5i€}

©,crfejjf
"Sesttnggrhrtya;rangyangPazingdeicatkepadr!Ibrchim

ialch orang.orang yang mengikwtinya dan nabi Ini
(Mwhammnd), beserta orang.orang ?ang beriman (kepadr
M«hammnd), den AIzah adrlch peljndetng sc7ri«a orang-

orang yang beriman. "

7'7    |bnu Athiyah dalam A/ Mwharri.r A/ W¢/.J.z (I/451, 452).
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(Qs. Aali 'Imraan [3]: 68)
Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Sesungguhnya yang

berhak  dalam  loyalitas  kepada  Ibrahim  adalah  orang-orang  yang
mengikutinya,  yakni  orang  yang  menempuh jalan  dan  manhajnya,
sehingga   mereka   mengikhlaskan   agama   hanya   kepada-Nya   serta
menjalankan  Sunnah  dan  menetapkan  syariat-Nya.  Mereka  adalah
orang-orang  yang  lurus  dan  berserah  diri  kepada  Allah  serta  tidak
menyekutukan-Nya.

Lafach   ''»a6f.   i.»z."   maksudnya   adalch   Muhammad   SAW.
Sedangkan  lafach  "ora#g-oraHg ytl#g  beri.m¢#"  maksudnya  adalah
orang-orang yang beriman kepada Muhammad dan kepada apa yang
dibawanya.

Laf azh  'c±±aas  ''&b 'fflN'9  "Dan  Allah  adalah pelindung  semua
ora#g-ora#g   ycng   berjman"   maksudnya   adalah,   "Allah   adalali

penolong bagi  orang-orang yang berimin kepada Muhammad,  yang
membenarkan kenabiannya dan`,.ape yang dibawa olehnya dari  Allah
SWT. Allah SWT akan menolori§riya dalam melawan berbagai agama

yang menyelisihinya. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7217.   Bisyr    menceritckan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,   6}

~{&is^   'oS:£i '®.S 'reEfike cevS) '1SI "Sesu;gguhaya orang yang pall;g

dehat kepada irrahim ialah orang~orang yang mengihatinya,"
bahwa    maksudnya    adalah    orang-orang    yang    mengikuti
agamanya,  sunnahnya, dan manhajnya.  Lafazh  "don #czb7. 7.#7."
mcksudnya   adalah   Nabi   Muhammad   SAW.   Lafazh   "dcr#
orcr#g-orcmg yang  berj.ma# "  mcksudnya  adalah  orang-orang

yang     beriman     dengan     menetapkan     kenabiannya     dan



TatstrAthaT7de

mengikutinya.  Muhammad ` SAW  dan  orang-orang  berinan

pengikut   beliau   adalah   orang-orang   yang   paling   berhak
terhedaplbrchim.718

7218.   AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kani   dari   bapaknya,   dari.  Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sama.

7219.   Muhammad bin AI Mutsanna menceritakan.kepada kami, Jabir
bin  AI  Kurdi  menceritakan  kepada kami,  AI  Hasan. bin  Abi
Yahya Al. Maqdisi menceritakan kepada kami, mereka semua
berkata:  Abu Ahinad menceritakan,, kepada kami,  ia berkata:
Sufyan menceritakah kepada  kani +dari  bapaknya;  dari  Abu
Dhaha,  dari  Masruq,  dari `AbdullchL bin  Mas'ud,  iai berkata,
Rasulullch SAW bersabdS¢';I fr'±t
¢r:td:JirJd;i*J,3®J;3tL#`+:dy3'€`Lfo,®e;

-.,ulfjt #T ii±;i ;#€t dr.~rfu~ f#tj.,I 9.6T I;i ij!` :,ij

Ctse3jTj,j'&Tj2ijr,;

"Sesunggwhnya  setiap  nabi  memiliki  keinsih  dart  kalahgan

riabi,   dan   sesungguhnja   kehasihha   'adalah-  bapakha  jugd
Khaliiuiidh.N

Beliau  lalu  membacckan  firmah  Allah `SWT,  "Sefw#ggrA#);c]
orang yang paling dehat  kepada  lbrahim  ialah  orang-orang

yang mengihatinya dan nabi. ini (Muhammad)_, beserta orang-
orangyangberiman(kepadaMuhanmad).""

7]8   As-Suyuthi dalam4d-D#rr i4/ MaHtswr (2/42).
7!9   Diriwayatkan oleh At-Timidzi dalam  ra/sl.r 4/ gwr`a# (2995) dan AI Hakim

drham AI Mustadrak (212:92:).



S"dr Aha ` haan

7220.`  Ibm  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu
Nu'aim  AI  Fadhl  bin  Dukain  menceritckan  kepada  kami,  ia
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari
Abu  Dhcha,  dari  Abdullch,  aku  (Ibnu  Mutsanna)  yakin  ia
berkata,   dari   Nabi   SAW,   lalu   menuturkan   riwayat   yang
Sana.72o

7221,I   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
~gbe,   Shalih menceritakan kepada kani, ia berkata:  Mu'awiyah bin

Shalih  menceritakan  kepadcku  dari  Ali,  dari  Ibnu  Abbas,
tentang firman Allah SWT,  :|Sffi a.S' Fe±i.;k¢6{ &i 6}
"Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada lbrahim ialah

ora»g-ora»g yowg ine»g7.fri/7rtya, " bahwa  maksudnya  adalah
orang-orang yang beriman.72 I

eec

f€=±;i~ii€j€.c3£fe]'t£Sj.{Ff5i,'iiLcf.€j
© GJ#-(I

"Segolorigun drri ahli kitob ingin menyesathan kan«,

Padrha) mereha (sebermmya) tidch menyesatlcan me)Ofnhan
dirfuya sendiri, dan mereha tidalc menydrrtya. "

<=*+;,.                        (Qs. Aali Thraan [3]: 69)

Abu   Ja'far   berkata:    Lafazh    J€;    maknanya   adalah
menginginkan,  mcka makna  ayat tersebut  adalah,  "Sekelompok  chli
kitab,  yakni  orang  Yahudi  dan  Nasrani,  ingin  menyesatkan  kalian

720   A| Hakim dalam A/ A/usfadrof (2/553).
72'    Ibnu  Jauzi  dalam  zed A/  Masi'r  (1/403)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-D«rr  i4/

Mantsur (2M2).
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wchai  orang-orang  beriman,  menchalangimu  dari  agama  Islam  dan
mengembalikanmu     kepada     kekufuran.     Dengannyalah     mereka
mencelakakan kalian. "

mencei:ai:,si:?:ngdanal=aha:yi:tfiers':€:itri;Pti¥#\s:i:Sal6¥
at± ft    "Dan  mereha  berhata,  '_Apahah_ bit:  kaTi  :e!ah  lerTyap
(hancur) dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan
yu»g bar"?'. " (Qs. Aali 'Imraan [32]: 10).

Kata  \:llia  dalam  ayat tersebut rfuaknanya adalch,  "Jika kami
binasa."

Hal  terscbut  semakna  dengan  perkataan  AI  Akhthal  kctika
mcnecla Jalr,

Y» :}:a; f; £d:tyl 'Ji;   #   Jj} ;1* £} i diiJl :i;+
"Maka ketika itu engkou bagaikan sampah yang terbowa air sungai ke

taut yang besar ombaknya, lalu semuanya melyadi binasa."722

Demikian pula perkataan Nabighch 'bin Dzibyan,

i.lfJ i> JY}| JJjJ   #   a:,i i;i :Jf+: -+-j
"Orang yang menguburnya kembali dengan membowa berita yang

jelas, sehingga segala pemberian dan kedermowanan ikut dipendam
di 8unung Jou|an.N723

Firman Allah SWT,  ;{£fi ~fL €jj;. Cj "PadcrAa/ mercha
(sebenarnya)     tidak    menyesatkan    melainkan     dirinya     sendiri,"

722    Bait   ini   ada  da|am  D7.wow  ,4/  f4AA/Aa/  dari  qasi.dcrh' tentang  pujian   kepada

kaumnya, dan mencela Jarir.
723    Bait ini  ada da|an Dtwan .4#-IVobi.gfoflA, dari gasi.dr* tentang ratapan terhadap

An-Nu'man bin AI Harits bin Abi Syamr AI Gasani. Lihat Ad-Divow (hal. 90).
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maksudnya adalch,  "Mereka hancur karena ulah mereka ^sendiri yang
menghalangi kalian dari agama kalian. "

Maksud   lafazh   "D!.ri.ny¢  se»d7.r7."  adalali  meieka  darn  para

pengikutnya  dalani  agama  mereka.  Dengan  demikian,  ulah  mereka
telch menghancurkan mereka dan orang-orang yang seagama dengan
mereka.   Utah   mereka   yang   kufurt kepada-Nya   dan   memutuskan

periapjian yang telch mereka ikat dalam kitab mereka untuk mengikuti
Muhammad      SAW     serta     membenarkan     kenabiannya,     telah
meng*ibatkap jatuhnya murka Allah kepada mereka.

Allah  SWT lalu mengabarkan bahwa mereka melakukan hal
itu -yakni mengh?|angi kaqui mukmin dari jalan`.petunjuk- lantaran
ke~bodohan    me-reka,    bahvia    anal    perbuntan    yang    Sep?rti    itu
menyebabkan siksa Allah SWT. Allah SWT menggambarkan mereka
dalam  fimanlNya, G#£S. 8j  "Dan  mereAer  /idc7k metrytidz7r7.»ya, "
bchwa maksudnya adalah mereka tidak menyadari bahwa perbuatan
mereka  yang  menyesatkan. oring-bring  beriman:  sebenamya  akan
menghancutkah diri mereka sendiri.

Lafazh   G#j3.  tis  maknanya  adalch,  "Tidakrali  mereka
merasakan dan mengetahui. "

Makna tersebut telah saya jelaskan dengan berbagai dalilnya,
sehingga tidak perlin diu|ang ke|riba|i.724

eec

©<DiS+fij,fi{9€.6>€Qgr:=?~td?.{5J'ha;:
"Hdi a" kjtab, mengapa hamt4 me.'iginghari ayat-ayat

AI!ch, padrhaz ham« mengetch«i (kebenarannya).7"

724   Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (9 dan 12).
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Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai ahli kitab dari
kalangan `~Yahudi  dan Nasrani, , kenapa kalian  mengingkari  ayat-ayat
Allah yang diturunkan kepada kalian melalui  lisan nabi kalian,  dari
bedbagai ayat dan dalil yang kalian sendiri ketahui bahwa semuanya
berasal dari Allah SWT?"

Ayat  tersebut  merupakan  celaan  bagi  dua  alli  kitab  atas
kckufuran  mereka  terhadap  Muhammad  SAW  serta  pengingkaran
mereka terhadap kenabiannya, padchal mereka mendapatkan hal itu di
dalan kitab-kitab merek?, dan mereka pun bersaksi bahwa semua itu
memang benar !

Riwayat-riwayat yang sesuni dengan makna tersebut adalah:

7222.I  Bisyr    menrceritakan     kepada    kami,     ia     berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata.:   Sa'id   menceritckan
kepada kami` dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,  5i{±J
€L,*`
mengapa

'iij fif rf!X±>±£Z3 'P ±Sfi  "Hai  ahli hitab,
u  menginghari  ayat-ayat  Allah,  padahal  kamu

me#ge/ch«J.  ' ftebe#z7rt7nrtyo/?"   bahwa   maksudnya    adalah,
\        "Kanan   mengetahui   bahwa   si fat   Muhammad   SAW   telah

dij'elaskan di dalam kitab kalian, namun kalian kufur,  ingkar,
dan   tidak   mengimaninya,   padahal   kalian.  mendapatkannya
tertulis  di  dalam  Taurat  dan  Injil,   'Nabi  yang  2fmm7.  yang
beriman kepada Allah dan ka|`imat.Nya'. n725

7223.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',

725    |bnu Jauzi dalam Zad,4/ A/asj.r (1/404) dan Ibnu Athiych dalam 4/ A/wAarrJ.r 4/

Wa/.i.z(I/452).
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tentangfirmanAllahSWT,,A(€J3.6>€#%?~td?.{6Jtf.
.     .    . _ ,     \  ,

#j!A,''::i
Hat  ahli  hitab,  mengapa  kamu  mengingkari

padahal  kormu mengetahai  ftebenarannya),"
<ui£`.f
ayat-ayat
bahwa  maksudnya  adalch,  "Kalian  mengetahui  bahwa  si fat
Muhammad SAW telah dijelaskan di dalam kitab kalian, tetapi

. kemudian   kalian   kufur,   ingkar,   dan   tidck   mengimaninya,
..€j:    padahal  kalian  mendapatkannya  termcktub  di  dalam  Taurat

dan Injil, Nabi yang a/mm,.9.w726

7224.   Muhammad   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ahmad
menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
kepada kani dari As-Suddi, tentan8 firman Allah SWT, jJ=t£

i,!"€L,i&`.f
men8apa

A, ei-6> €#= ?~ 'Hai  ahli  kitab,

mengingkari  ayat-ayat  Allah,  paddhal  kamu
mc»ge/che/I.  frebe»ara»nyuJ, " bahwa  yang  dimaksud  dengan
lafazh   "ayczf-ay&/  4//ch,"  adalah   perihal   diri   Muhammad.
LafazAn    6L>'±±±    "inmu  I men±etahui     (kebeparannya),"
maksudnya adalah mereka menge{ahui bahwa hal i`u memang
benar, bahkan mereka mendapatkannya tertulis di dalan kitab
mereka.727

7225.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepada  kanii  dari  Ibnu  Juraij,  tentang  firman \Allch  SWT,

±a.,b#:A:.pf^ha##f:#r,pa#ya,##a;,,Hpaajdaahh,:,
kcrmw mc#ge/crbw!. ¢ebe#ara#nyoJ, " bahwa maksudnya adalah,
"Mereka mengetahui bahwa agama di sisi Allah adalah Islam,

tidak agana lain bagi Allah SwT.M728

726   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/676, 677).
727    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/676) dan lbnu Athiyah dalam A/ A4wAarrJ.r

AI Wofiz (\/4S2).
728    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/677).
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©6;r:£fSS.f6i;±=;jgiv-1a.{6#:?,
``Hdi ch[i kjtob, mengr]Pa harm4 mencamp«rnd«klcan yang

hag dengun yang bndz, dan menyembe4nyilcan kebenaran,
Padrhal ham« mengwh«inya.7"

(Qs. Aali 'haraan [3]: 71)
Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  "Wahai  Taurat dan

Injil,  kenapa  kalian  mencanpuradukkan  antara  kebenaran  dengan
kebatilan?"

Lafazh    6#:   ?,   maknanya   adalah,    "Kermpr   ha#ow
mencamprradrkkan?"

Mcksnd  darn  lalfuzh  "mencampuradukhan  yang  haq  dengan

}itmg ba/I./" adalah, "Mereka menampakkan sikap membenarkan Nabi
SAW  dengan  apa  yang  beliau  bawa  dari  Allah  SWT,  sementara
keyakinan hati mereka yaitu Ychudi dan Nasrani."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebuf adalah:

7226.   Ibnu Humaid menceritakan k.epada kami, ia berkata:  Salamch
menceritakan kepada kami  drri  Ibnu  lshaq,  dari  Muhamamd
bin  Abi  Muhammad,  dari  Ikrimah  atau  Sa'id  bin  Jabir,  dari
Ibnu  Abbas,  ia  berkata:  Abdullch  bi'n  Ash-Shiyyif,  Adi  bin
Zadi,  dan  AI  Harits  bin  Auf,  masing-masing  berkata  kepada

yang lain, "Marilah kita beriman kepada Muhammad dan para
sahabatnya pada pagi hari, dan kita kufur kepadanya pada sore
hari.   Kita  campuradukkan  kepada  mereka  agama  mereka,
sehingga mereka melckukan apa yang kita lakukan, dan pada
akhimya   mereka   akan   kembali   kepada   agama   mereka!"
Akhimya Allah SWT menurunkan fiman-Nya,  ?, t£Sj.{ji:isJ



Surah Aali `` Jgivouri

e)ffi±   3;5i      <;SS `^+REi    ahli   kitab,    mengapa   kamu
menginghari ayat-ayat Allah " hingga fin:\:\[\an-Nyz\,  S±S st±S'as\6
"Dan     Allah     Maha     Luns     karunia-Nya     lagi     Maha

Mengetahvi.rf29

7227.,  Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    `ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani deri Qatadch, tentang firman Allah SWT,  ji;feJ`. ,    ±Jff tyfsS ±SS '±Sff 'HaT ahli kitab, mengapa inmri

me»gJ.#gharz.   ayz7/-ayw/   i4//ch, "   baliwa   maknanya   adalah,
"Kenapa   kaliari   mencanpufadukkan    ajaran    Ychudi    dan

Nasranitdengan Islam, padchal kalian tchu bahwa agama Allah
tidak  menerima  yang  lainnya?  Dia  hanya  menerima  Islam,
Sementara yang lainnya tidak benar."730  t

7228.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    iac   berkata:    Is`haq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:`  Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakap   kppada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rahi',
dengap riwayat yang sama, tetapi dia berkata, "Dia hanya akan
menerima  Islam,"  tanpr  ]mgkapan.  "Sementara  yang  lainnya
tidak sch.w73i

7229.   AI  Qasim  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hariaj  menceritakan

'`'~   kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij,  tentang  fiman  Allah,    jifeJ
`=-   ¢)fit i;f{ 6SS '±Sffi "Hat ahli kitab, mengapa kamu

me#gJ.#gfar!.   aycr/-cr);¢/   A//ch, "   bchwa   maksudnya   adalah

729    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/677), As-Suyuthi dalam Ad-D#rr A/ "cm/I"r

(2MZ), dsln AI Muharrir AI Waf iz (214SZ).73°    |bnu  Athiyah  dalam  4/  Mwharri.r  j4/  Wra/.I.z  (2/453)  dan  AI  Baghawi  dalam

Ma'alim At-Tanzil (\1489..
73'    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/677)  dan  As-Suyuthi  dalam  4d-D%rr 4/

Mantsur (2M2).



TafsiTAIh-Thahi

mencampuredukkan    Islam    dengan    ajaran    Yahudi    dan
Nasrani.732

Ada-jngayangberkatasesuaidenganriwayatberikutini:

7230.   Yunus   menceritckan   kepadcku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepeda  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang fiman Allah SWT,  j}f!-t> a.i Cbfj; i, "A4engqpr
kamu -menginghari   ayat-ayai   All.ah,"   .\a  bckdfa,  "AI   H_a_k_

(kebenaran)  adalah Taurat yang diturunkan oleh Allah  SWT
kepada  Musa,  sedangkan j4J  Ba/W  (kebatilan)  adalah  yang
mereka tulis sendiri. w733

Sebelunnya   kani    telah   menjelaskan    makna   4/-£adsw,
Sehinggatidakperludiulangkemba|i.734

Penatwilan  riman  Allah:   6|£I:L<£ii5 ffi.t6#;  tDo»
menyembunyihankebenaran,padahalkamumengetahuinya?`

Abu   Ja'far   berhata:   Maknanya   adalch,   "Kenapa   kalian
menyembunyikan kebenaran wchai ahli kitab?"

Kebenaran   yang   mereka   sembunyikan   adalah   si fat   Nabi
Muharmad SAW dan berita tentang kenabiapnya.

Riwayat-riwayatyangsesuaidenganpendapattersebutadalch:

7231.   Bisyr    menceritakan    kepada:    kami,     ia    berkata:     Yazid
Sa'id  menceritakan

Allah SWT,  6
';;;5:: #Itg '±;ii`  "Dan  menyembunyihan  kebenarar, .paquhal

menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
kepada kani dari Qatadch, tentang firman

732    |bnu Athiyah dalan AJ Mwfrarn.r A/ Wa/.i.z (2/453), AI Bachawi dalam Ma 'aJl.in

j4f-ra#zj./(I/489).
733    |bnu Abi  Hatim  dalam tafsimya (2/678) dan lbnu Athiyah  dalam AJ MwfrairrJ.r

AI Waif iz (21453)
734    Lihat tafsir surah AI Baqaral ayat (42).



Sorch Aali ` Im7iunn

kam2t me»ge/ch2fz.nyw? " ia berkata, "Mereka menyembunyikan
keadaan Muhammad SAW, padahal mereka mendapatkannya
temiaktub di dalam Taurat dan Injil. Dia memerintahkan yang
rna 'rz//CJa» melarang yang mungkar. " 735

7232.  `AI   Mutsanna   menceritakan   kepedaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentang  firman  Allah  SWT,   6|;I:J< jiT5 a'f 6#-;  ''Da#
menyembunyikan kebenaran, padahal hamu mengetahuinya? "
ia  berkata,  "Mereka  menyembunyikan  keadaan  Muhammad
SAW,  padahal  mereka  mendapatkannya  termaktub  di  dalam
Taurat   dan   Injil,   'Dia   memerintahkan   yang   7»cz'r2f/   dan
melarangyangmungkarl...736

7233.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadcku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah,  g;i.f 6|;g3j
"Dan  menye]"a"#};I.fac7#  febe#crran, "  ia  berkata,  "Maksudnya

adalah Islam, dan perkara yang berkaitan dengan Muhammad
-`     SA;W.  Letfbzh6;r=  ;:flt9    'Padahal  hamu  mengetahainya',

maksudnya   adalch   kalian   mengetahui   bchwa   Muhammad
adalah   utusan   Allah,   dan   agama   di   sisi   Allah   hanyalah
Islan.w737

Fiman     Allah     SWT,     3;Ii<   £f5     "PadrAa/    ham«
mcnge/czA2/I.ny8, " maksudnya adalah, "Kalian telah mengetahui bahwa
kebenaran  yang  kalian  sembunyikan  memang  benar  adanya,  dan
sesungguhnya hal itu berasal dari Allah SWT."

735   |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (2/678) dan  lbnu Jauzi dalam Zed i4/ MasJ.r

(1/405).736   A| Mawardi dalam A»-Jvqfa/ wa A/ `torm (1/401).
737   |bnu Abi Hatin dalam tatsimya (2/678).



TzrfurAth-T7nd

Ayat  tersebut  merupakan  berita  dari  Allah  SWT  mengenai
kesengajaan ahli kitab yang memilih kelrfuan den menyembunyikan
perihal    kenabian    Muhammad    SAW,    padahal    mereka    sendiri
mendapatkannya di dalan AI Kitab, juga dari penjelasan para nabi.

==

i;ij;`:€gr€{s;j¥i~cjfii,`:Efs+.{b=f63"ii>~ccjGj

©6i=J#£J±,=i3F53®f
"Segotorigrn (lain) drri ahli kitch berhato (kepadr

sesanrianya), 'Perlihatlcanlah (seolah~olch) ham« be7iman
kepnda ape yang dit«"ulcan kepadr orang-orang bchman

(sahchat-salrd>at rasul.) pada pemndaan siang dan
ingharilch ie pada ckh;invya, supaya mereha (orang,orang

rm4Icmin) kembdri (lcepnda kehafiran). "

(Qs. Aali Thraan [3]: 72)
Abu  Ja'far  berkata:  Para  ulama  tafsir  berbeda  pendapat

tentang perintah yang dimaksud oleh sekelompok ahli kitab, yakni apa

yang dimaksud dengan lafain "Berl.ma# faprda ap¢ ytng di./wrwj7facJ#
kepada    orangcorang    beriman    (sahabat-sahabat    rasul)     pada

permulaan slang dan ingkarilah ia pada akhirnyal"
Pertama:       Berpendapat      bahwa-     maksudnya      adalah

membenarkan Nabi SAW, berkaitan dengan kenabiannya dan segala

yang  dibawanya  dari  sisi  Allah  secara  chahir,  akan  tetapi  tanpa
diyakini, dan mengingkarinya secara total pada akhir siang.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7234.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abdurazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar



S«rul Adi ` Imroun

;;nT8,ab,,;i,#;9,da2#±j3;,:;dch2;?{nggj;iTG¥,tA.g:g
"Perlihatkanlah (seolch~olah) kamu beriman kepada apa yang

diturunkan  kepada  orang-orang  beriman   (sahabat-sahabat
rasul)    pada   permulaan::. stang   dan   ingkarilah   ia   pads
ckfri.r77}/cz, "  bchwa  mcksudnya  adalah  sebagian  dari  mereka
berkata kepada yang lain,  "Jadikanlah mereka senang dengan

(menampakkan)    agama    mereka    pada  rawal    siang,    dan
ingkarilah     pada     akhir     siang,     karena     hal     itu     lebih
memungkinkan mereka untuk mempercayai kalian, sementara
mereka tahu kalian telah melihat apa-apa yang kalian benci di
antara mereka, dan hal itu lebih memungkinhan mereka untuk
meninggalkan agana mereka. "738

7235.   Al  iv(utsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ma'la  bin
Asad    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Khalid
menceritakan  kepada  kami  dari  Hushain,   dari  Abi  Malik,
tentang firman Allah SWT,  a; i+'\: €giv€f 6; jgi ~C,jl ii,`:
:.'L;;K.Tffi:gsi;.,y:g^"Perlihatka;1ah(seolah-olah)k;mub;riman
kepada  apa  yang  diturunhan  kepada  orang-orang  beriman
(sahabat-sahabat rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah
i.a  pada  chfoi.rnyt], "  ia  berkata,   "Maksudnya  adalah,  orang
Yahudi berkata, 'Berimanlah bersama mereka pada awal siang,
dan   kufurlah   pada   ckhimya,   mungkin   saja   mereka   clan
kembali bersama kalian.. M739

7236.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  meneeritckan  kepada
kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

738   AbdurTazzaq dalam tafsimya (I/397) dan AI Qurthubi dalam ,4/ /amJ.' /i. Ahkam

739   fb/n#'a`="i(:/all:i).Zad I" Wasi.r (I/405) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsimya

(2l€Heyrty.



Ta/sirAth-Thrfu

s6u£;£g£#g;I:T3gf;;]afs¥?',z¥Jgr*i#j#~¥'!if,i:
"Segolongan     flain)     dari.    ahii    kitab    berhata     (kepada

sesamanya),    'Perlihatkanlch   (seolah-olah)    hamu   beriman
kepada  apa  yang  diturunhan  kepade  orang-orang  beriman

(sahabat-sahabat rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah
ia   pada   akhirnya,   supaya   mereka   (orang-orang  mukmin)
hembc7/z.   ftapcrc7cz   4eha#ra#/,"   ia   berkata,    "Ulama   Yahudi

perkampungan  Arab  ketika  itu  berjumlah  12  orang,  mereka
berkata kepada  yang  lain,  'Masuklah kalian ke  dalam  agama
Muhammad pada awal siang, dan katakanlah!  "Kami bersaksi
bahwa  Muhammad  adalah  hak  dan  benar".  Jika  tiba  akhir
malam, maka ingkarilah dan ucapkanlah, "Sesungguhnya kani
bertanya kepada ulana kani,  lalu mereka menjawab,  bahwa
Muhammad itu pendusta dan kalian sana sekali tidak di atas
kebenaran sedikit pun. Dan katakan bahwa kami telah kembali
kepada aganra kami, karena ia lebih menarik daripada agana
kalian'."  Seckan-akan mereka mengadu,  "Sebelumnya mereka
beriman bersama kita di awal siang, lalu kenapa mereka seperti
itu?" maka Allah SWT mengabarkan hal itu kepada Rasulullah
SAW.740

7237.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:   Ibnu  Abi
Ja'far menceritckan kepada kami dari bapaknya, dari Hushain,
dari Abu Malik AI Ghifnd, ia berkata,  "Orangcorang Yahudi,
sebagian  dari  mereka  berkata  kepada  yang  lain,  'Masuklah
Islam pada awal siang dan murtadlah pada akhirnya.  Semoga
mereka kembali'. Allah SWT lalu menampakkan segala rchasia
mereka, Allah SWT menurunkan fiman-Nya,  J23 #ii>~C cj6j

740   |bnu  Jauzi  dalam  Zad .4/ Afcrsi.r  (I/405)  dan  lbnu Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(2/6M9n.



Sunch Aali ` Imraan

':g±j¥ieqs{efio'„g':;fg€,f„,Gja2;I,~d#,,'*:;a#}{fa*j

(kepada   sesamanya),   "Perlihatkanlah   (seolah-olah)   kamu
beriman  kepada  apa  yang  ditinkan  kepada  orang-orang
beriman  (sahabat-sahabat rasul)  pada permulaan  siang dan
ingkarilah  ia  pada  akhirnya,  supaya  mereka  (orang-orang
mukmin) kembali f tepada kekaf iran). "J4 I

Kedua:   Bexpendapat  bahwa  maksudnya  adalah  melakukan
shalat   dan   hadir   dalan   majelis   mereka   pada   awal   siang,   lalu
meninggalkannya pada akhir siang.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7238.   Muhanimad bin Amr menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Isa

:::egritfickmanankeAP]:d£§#,dT::b,n££b±Ngr€afj`gg2¥~6¥j¥}j*J:,1:
.,){Sfi\"Perlihatkanlah(seolah-olch)harmberimankepadaapa
yang   diturunkan   kepada   brang-orang   beriman   (sahabat-
sahabat  rasul)  pada  permulaan  siang,"  bah:wa.  .TfuLch  yang
dikatakan   oleh   kaum   Yahudi,   mereka   melakukan   shalat
bersama Muhammad saat shalat Subuh, dan kufur pada akhir
siang,  sebagai  mckar  terfuadap  mereka,  guna  menampakkan
kepada   yang   lain -bahwa  dia  telch   menyimpang,   pndahal
sebelumnya mereka mengikuti Muhammad.742

7239.   AI    Mutsanna   menceritakan    kepadcku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil

74`    Sa'id bin Manshur dalam Sw#aH-nya (3/1052) no  (502)  dan As-Suyuthi  dalam

Ad-Ihrr AI Mantsur (2124CJ`.
742    |bnu Athiyah dalam .4/ MWAarrj.r ,4/  Wajj.z (2/454) dan As-Suyuthi dalam 4d-

Ihrr AI Mantsur (2M5).



`                      T]dfdr Ath-:I1`chch

menceritakan kepada kani dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
den8an riwayat yang sana.743

7240.   Muhaminad   bin   Sa'd  menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:
Bapalcku    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Painanku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan

ie,f=T#ar2:al#jygi-ddffi*T:uJ&?iasift;jt¥,-¢f`g6:
>,){Stl\ 'fii .\3:rf.  "Segoiongan  f lain)  dart  ahli  kitab  berhata
(kepadel    sesamanya),    `Perlihatkartlah    (seolah-olah)    hamu
beriman  kepada  apa  yang  diturunhan  kepada  orang-orang
beriman  (sahabat-schabat rasul)  pada permulaan siang'," .Ta
berkata,  "Ceritanya adalah, sekelompok Yahudi berkata,  'Jika
kalian berjumpa dengan sahabat Muhammad SAW pada awal
siang,  maka  berimanlah  kepadanya,  den jika  pada  akhimya
maka  lakukanlal  shalat  seperti  yang  biasa  kalian  lakukan.
Semoga mereka berkata,  "Mereka adalah ahli kitab, tentunya
mereka  lebih  tahu  daripada  kita!"  Dengan  demikian  mereka
akan kembali meninggalkan agama mereka'.  0leh karena itu,

janganlah   kalian ` beriman   kecuali   kepada   yang   mengikuti
a8ana ka|ian. u744

Abu   Ja'far   berkata:   Jadi,   makna   ayat   tersebut   adalah,
"Sekelompok  chli  kitab  Ldari  kalangan  Yahudi  yang  membaca

Taurat- berkata,  'Berimanlah  kepada  apa  yang\ diturunkan  kepada
orang-orang   beriman    -yakni    segala    hal    yang    dibawa    oleh
Muhammad, berupa agama yang benar, secara syariat dan Sunnah.-

pada awal siang! "

743    |bnu Athiyah  dalam A/ MWAarri.r j4/  Jya/.j.z (2/454)  dan As-Suyuthi  dalam 4d-

Durr AI Manlsur (2.14S).
744    |bnu Athiyah dalam ,4/ MWAarrj.r .4/ Wa/.J.z (2/454).



SrmchAIi `Im~

Awal siang dinamckan wa/.A«», karena itulch bagian terindch
darinya,  dan  bagian  pertama  yang  disaksikan,  seperti  diungkapkan
unt`±|[ baju pertanaz wa/.Azf/s rsaztbz., dan seperti yang dikatakan oleh
Rabi bin Ziyad,

jqJ`4i} a:* cjtE    #   tul; jff.I;j:;I 6is~*
"Barangsiapa berbahagia dengan terbunuhnya Malik` . . maha

datangilah wanita-wanita di antara hami pada oval siang."745

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7241.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami  dari  Qatadah, tentang firman Allah  SWT,   i;!3

3\S)fbahwamaknanyaadalahpadaawa|siang.746
7242.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq

menceritakan   kepada   kami, , ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',

:e:alfro:£=g¥kpanin3¥{:€rfe,:±t:y';Ma¥]:?ak:d£]¥
Pada akhinya. w747

7243.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

Eel:idas#££;#ft#£,3J8ar;j±d3Ti%ugj;'±e:p3:~:,j9;Tfeap.

745    Bait tersebut ada dalam A/a/.az .4/ gur`an (1/97), i4/ AgAani. dalam 9 bait (XVII/

199), dan A/-£i.saw pada balasan ]afach (tr,).
Ar-Rabi  bin  Ziyad   AI   Abasi,  yang  dijuluki  ,4/  Kami./,   berkata,   "Bait  ini
diungkapkan ketika Malik bin Zuhair terbunuh."

746   |bnu Abi  Hatim dalam tafsinya (2/679) dan lbnu Jauzi  dalam Zed .4/ Ma5f.r

747   X::i:*thi da|an "-Drm ," Mdndsur (2M3).
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"Perlihatkanlah (seolah-olch) kanu beriman kepada apa yang

diturunkan  kepada  orang:orang  beriman I (sahabat-sahabat
rasul)   pada   perm:ulaan   siang   dan   ingkarilah   ia   pada
ckbz.ngAq, "  ia  berkata,   "Lakukanlah  shalat  Subuh  bersama
mereka,   dan  janganlah   kalian   melakukan   shalat   bersama
mereka  pada  akhir  siang.  Semoga  kalian  bisa  menyesatkan
merekadengannya.M748

Fiman  Allah  SWT,  £J;l: "Dan  ingkarilah  ia  pada

att7.rn);w, " maksudnya adalah, "Mereka berkata, 'Ingkarilah pada akhir
siang apa-apa yang kalian imani pada awal siang'. Lafazh 6|;3;Ji{j=6
'Supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali  (kepada kehafiran)',

maksudnya  adalah  'Supaya  mereka  mquinggalkan  agama  mereka
bersana kalian'. "

7244.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadch, tentang firman Allah SWT, ;{1=6
'OS£   "Supaya   mereha   (orangorang   mukmin)   kembali

givgpaider   feAcr/ra»J, "   bahwa   maksudnya   adalah,    "Supaya
mereka  meninggalkan  agama  mereka  dan  kembali  kepada
agana yang kalian pegang. n749

7245.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnri   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sana.750

7246.   Muhammad bin  Sa'd menceritakan kepa¢a kami,  ia berkata:
bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritckan

]aiiri da+am Zad AI Masir (\140S) dar\ AI Mwharrir AI Wdyiz (\/454).
Abi Hatim dalam taftimya (2/680).

Qurthubi dalam i4/ /am7.' /!. j4AAc7m t4/ ge/r `a» (4/Ill ).
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kepadaku  dari  bapaknya,  dari  lbnu  Abbas,  tentang  fiman
Allah   SWT, 6i¥  ;±j=3     "S2fpap/a   mereker   /ora»g-ora#g
mukmin)   kembali   (kepada   kekafiran),"   bch:wal   "alm;arrya
adalah, "Supaya mereka meninggalkan agana mereka. " 75 I

7247.   Muhammad bin AI Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kami  dari  As-Suddi,
tentang  firman  Allah  SWT, 6i±J  ;±1=S    ''S«pay«  mere*a
(orang-orang  mubnin)  kembali  (kepada  kehaf iiran),"  bah:wal
maksudnya adalah, " Supaya mereka ragu. "752

7248.   AI  Qasim menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadcku dari Ibnu Juraij, dari Mujchid, tentang firinan Allah
S;WT, 'oS±.;;i:1   "Supaya  mereka  (orang-orang  mukmin)
femba/I.  ¢eprcJa kehartycm/, " ia berkata,  "Maksudnya adalah,

.    kembali dengan meninggalkan agama mereka."753
See

j±'ifi65*3i,d{ci£C1=j'f6±S£.3€-i],Y€Li±€ij
'dc3.~t¥c;3±:#f,+>i2.{3£S£#;i€}#~€3iFjj~C

©¥fc?5
"Da.'i jangrnlah lcam« Percaya melainlcan kepadr orang

yalrtg mengik«ti agunam«. Katdrnzah, 'Sesonggivhaya
7St  ` |bnu Abi Hatim da]am tafaimya (2/680).
752   |bnu Abi  Hatim  dalam tafsimya (2/680)  dan AI  Baghawi  dalam  Ma'a/J.in A/-

rae'.'(I/49l).
753    |bnu Abi  Hatim  dalam tafsimya  (2/680)  dan  AI  Baghawi  dalan  A/a'a/l.in A/-

I-'.'(I/49l).
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petwniwh (yang ha::ms dihai) ialch petwniuk AIlah, dan
(jangrmzah lcan« Percaya) bchwa alcan diberilcan kepadr

seseorang seperti apa yang diberilcan kepadrm«, dan
(jangun P.4ha ham« Percqya) bchwa mereha alcan

mengalchhan hariiahm;u di sisi Tuna:rmu`. Katckanlch,
'Ses«7iggt4hnya ha"nia jfu di tangun AIZch, AIZch

membchlcan harmnda-Nya kepadr srdp¢ yang dikehendckj-
Nya; dan AItah Mcha I;uhs ha::r"viid.ivyal) idgi Maha

Mengethui'."
(Qs. Aali 'haan [3]: 73)

Abu  Ja'far  berkata:  Maksudnya  adalah,  "Janganlah  kalian
percaya melainkan kapada orang yang mengikuti agama kalian, yakni
dia menjadi seorang Yahudi. "

Ini    adalah    berita    dari    Allah    SWT    tentang    perkataan
sekelompok     Ychudi     yang    bersem    kepada    kawan-kawannya,
"Perlihatkanlah   (seolch-olah)   kamu   beriman   kepada   apa   yang

diturunkan  kepada  orang-orang  beriman   (sahabat-sahabat   rasul)

pada permulaan siang. " .

padaiarrf:#?::j£,r=,*3®g<;*~®;a=£d,:ng„:„:*#f,eJ,aa%
hampir  datang  kepadamu  sebagian  dart  (adyab)  yang  hamu  minta

/swpa};¢/ di.scgeraha# i.f#. " (Qs. An-Naml [27]: 72).

Maknanyaadalchife33(tanpaham).754

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7249.   Bisyr    menceritakan    kepada    kaini,-ia    berkata:     Yazid
menceritakan kepada kami,  Sa'id  menceritakan  kepada kani

]54   L|hat Ma'ani AI Qur`an (\1222).
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A    dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,  a< i;}, Y€Li±€T}'j
•fe±.>, "Dan janganlah kam percaya melalfikan iepin orang

yq`#g mc»gz.faffz. ¢grrmam2f, " bahwa ini adalah ucapan sebagian
`dari mereka kepada sebagian |ainnya.755

7250.   AI   Mutsanna   inenceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
rmenceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   'Ibnu   Abi   Ja'far

menceritakan   kepada  kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
den8an riwayat yang sariia.756

7251.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata:   Ahinad  bin  AI  Mufadhdhal   menceritakan  kepada
kami,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kani dari As-
Suddi, tentang firman Allah SWT, j|.3 a- ci}, Y€|i3±j3 Y'j
"Dan janganlah kamu percaya melainkyn kepada orang yang

me»gr.Azf/7.   agz7mom", "  bahwa   maksudnya   adalah,   "Kecuali
orang yang mengikuti agama Ychudi. "757

7252.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Zaid  berkata,
tentang fiman Allah SWT, j|.3 a<  *, Y€Li3±j; Y'j  "Da»
janganlah   kamu   percaya   melainkan   kepada   orang   yang
me»gz.*zf/z.     czgrmamz/,"    ia     berkata,     "Maknanya     adalah,
'Janganlah kalian percaya kecuali kepada orang yang -beriman

kepada agama kalian. Adapun yang menyelisihinya, janganlah
kalianmempercayainya..i.758

755   A| Qurthubi dalan 44/ /ani.' /i. AA*ow A/ gtyr`a» (4/112) dan As-Suyuthi da]am

Ad-Ihrr AI Mantsur (2143).
756   A] Mawardi da|am 44n-JV"fa/ w .4/ 't4nfn (1/401).
757   |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/681)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-D#rr A/

Mantsur (2M3).
758    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/681) dan AI Mawardi dalam i4»-JV"fa/ w i4/

`Upr(1/401).
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penatwilan r]man Allah SWT:  6ff+i Sf cif se-1  6£#•#:#.hKly#jl:,#d3::ut,#a%p,e=fkk,ha'h','%uk:::iaah

kamu percaya) bohwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa
yang diberikan kepadamu, dan Dangan pula kamu percotya) bahwa
mereka akan mengalahkan hufyahmu di sisi Tuhanmu.").

Abu  Ja'far  berkata:  Para  ulama  tafsir  berbeda  pendapat
tentang penafsiran ayat tersebut.

Pertama: Bexpendapat bahwa ungkapan  S{ci£ ¢$1{j.i   6£#
"Katahanlah,   'Sesungguhnya  petunjuk  (yang  harus   diihati)   ialah

pe/zf»/.zfk 4//ch', " adalah kalimat sampiran yang mengabarkan bahwa
sebenar-benar penjelasan dan petunjuk adalah dari Allah SWT.  Lalu
redaksi sctelahnya bersambung dengan ungkapan sebelum kalimat ini,

yakni  mengabarkan  perkataan  sebagian  kaum  Yahudi  kepada  yang
lain.

Jadi,  makna  ayat tersebut adalah,  "Janganlch  kalian  percaya
kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Janganlah kalian

percaya  bahwa  ada  orang  yang  diberikan  seperti  yang  diberikan
kepada  kalian,  dan  janganlah  kalian  percaya  bahwa  mereka  akan
mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhan kalian."

Allah  SWT  lalu  berfirman  kepada  Nabi-Nya,  "Katakanlah!
Wahai Muhammad, 'Sesungguhnya karunia ada di tangan Allah. Allah
memberikan  karmia-Nya  kepada  siapa  yang  dikehendaki-Nya,  dan

petunjuk itu hanya milik Allah SWT'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7253.   Muhanmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  lbnu  Abi
N#.]gp,>~:ari±T#;d'¢[::%„g/afhrmhaanm„A::c:ry¥,T'bo#j¢€aff;®j
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diberikan   kepada   seseorang   seperti   apa   yang   diberikan
fepczcza7«cf, " bahwa  ini  merupakan ungkapan  seorang  Yahudi

`     ,,yang  menggambarkan  rasa  iri  mereka,  kenapa  kenabian  itu

didapatkan  oleh  selain  mereka,  den  keinginan  agar  agama
merekalch yang diikuti.759

7254.   AI    Muts'inna   menceritakan  ' kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujchid,
dengan riwayat yang sana.760

Kedua:  Berpendapat bahwa ungkapan  ,d{ Ji£ ¢sl{j-1     6!#
"Katahanlah,   'Sesungguhnya  petunjuk   (yang  harus   diihati)   ialah

pc/w#/.wt  .4//afe', "  maknanya  adalah,   "Sesungguhnya  petunjuk  dan
penjelasin' hinya milik Allah."

Mereka mengatakan bahwa makna lafazh #i *j&T ®i adalah,
"Tidak  seorang  pun  dari  berbagai  umat  yang  diberikan  keutamaan

:,eie=.*ayna:{#ko¥E£:&k{a,ig,','4?,eodfrckms;„aeyraat„£:is;mflp„afr::n:„a,;
kepadamu, supaya kamu tidak sesat. " (Qs. ALn-INisaa:  T:4]'. \76).

Lafazh   ®}LJaJ~    i    maknanya   adalch   (supaya   kalian   tidak
tersesat).

Ju;a seperti firman-Nya, Y' © ds#.i t±i# eirfu ch,`'is'
.*<Sj£.     "Demikianlah Kami-masukhan AI Qur`an ke dalam hati
o;ang-orang  yang  durhaka.   Mereka  tidak  beriman  kepadanya .... "

(Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 200-201).

759   |bnu  Abi Hatim dalam tafsimya (2/681),  Ibnu Athiyah dalam ,4/ A4w*orrJ.r A/

Jyaji.z ( I /456), dan As-Suyuthi dalan i4d-D#rr A/ Mants#r (2/43).
760   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/681),  Ibnu Athiyah dalan A/ Mw*arrj.r A/

Wra/.I.z ( I /456), dan As-Suyuthi dalam ,4d-Dwrr A/ Ma#tswr (2/43).
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Lafazh   lji.j+.   i   ®i   malmanya   adalah,   agar   mereka   tidak
beriman.76l

#achrii:i,:i
']}3, "Seperti apa yang diberikan kepadamu,".

maksudnya adalah,  "Seperti yang diberikan .kep-adanu dan umatmu,
berupa hidayah dan Islam. "

Tentang  lafwh  #6 fe  +ffi  3i  "Baha  mereha  aha»
mengalahkan haviahmu di iisi Tuhanmu," rmcneka befkata,]62 "Malun
kata  j{  adalah  Y!  (kecuali),  jadi  maknanya  adalah,  "Kecuali  yang
mereka ungkapkan kepada kalian di sisi Allah, ketika Dia memberikan
beberapa keutamaan kepada mereka. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7255.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kami, ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi,   bahwa  Allah   SWT  berfirman   kepeda   Muhammad

iA:±-:i:#s'#rtfyifei®jd£[::+#Ekei!d¥'k¥:
whaiunatMuhanmad!"I,afach#6i€}#j=Jimaksudnya
adalah,  "Umat Ychudi berkata, 'Allch SWT telch memberikan
keutamaan  kepada  kani,  sehingga  Dia  menurunkan  Wa»»a
dan Sa/wa'. Allah SWT lalu berfiman, 'Apa yang Aku berikan
kepada kalian jauh lebih utama, maka katakanlah  };>jja.i 3i
'.~is. c; *i&. i[A "Sesungguhny: harunia itu di i;niri Allari,
Allah     memberikan     karunia-Nya     kepada     siapa     yang
dikehenddi.Nya.N763

761    Lihat A/a'awi.,4/ giv`aH (lre23).
762    A|  Fan  berkata,  "Kata  (jD  dalam  arti  G5>)   `schJ.Hggr',  atau  (Y!)."  A4a'aHJ. A/

763   |gnL`Xb(iLZ::)ri da|am tafsimya (2/68D dan AI Baghawi  dalam  A/o'a/J.in i4/-

ranei./(I/49l).
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Dengan makna tersebut, maka semua perkataan ini merupakan

perintah dari Allah  SWT kepada Nabi-Nya, Muhammad  SAW, agar
mengatakan hal itu kepada umat Yahudi.

Jadi, ungkapan tersebut saling bersanbung, dan bukan kalimat
sanpiran. Lafazh c:L€j.I yang kedua dikembalikan kepada lafazh  c5:l{j.I

pertana,  dan  lafach  6i  berkedudukan  sebagai  ra/a',  serta  sebagai
ftabar dari lafwh c*.I

Ketiga:  Berpendapat bahwa ungkapan  S{ Cia Csi=j.i     3£#
"Katakanlah,   'Sesungguhnya  peturtyuk   (yang  harus   diikuti)   ialah

per"#/.wt i4//afe', " maknanya adalah, perintah dari Allah SWT kepada
Nabi-Nya agar dia mengatakamya kepada kaum Yahudi.

Mereka berkata,  "Jadi, tafsiran ayat tersebut adalah, `Katakan
wahai  Muhammad,  "Sesungguhnya  petunjuk  itu  milik 'Allah  SWT,
tidaklah   seseorang   di   antara   manusia   mendapatkan   seperti   yang
dfoerikah kepada kalian wahai kaum Yahudi; seperti kitab yang kalian
dapatkan, dan §eperti nabi yang datang kepada kalian, maka janganlah
kalian iri terhadap perkara yang Allah berikan kepada kaum mukmin,

yakni  berupa  keutamaan  seperti  yang  Dia  berikan  kepada  kalian,
karena  keutanaan  itu  ada  di  Tangan  Allah.   Dia  memberikannya
kepada siapa saja yang Dia kehendaki."

Riwayat-riwayat yang sesual dengan pendapat tersebut adalah :

7256.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkala:   Sa'id  menceritckan
k£3!fg-#Tg:;;;fag(;;;";#:,;f=d#a,,?;?,:,z"„;,I"f;

Allah,  dan  bahwa  akan  diberikan  kepada  seseorang  seperti

apa  yang  diberihan  kepadamu', "  bahwa\  malmanya,  edalal,
"Ketika  Allah  SWT  menurunkan  kitab  seperti  kitab  yang
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diturunkan  kepada  kalian,  dan  Dia  mengutus  seorang  nabi
seperti  nabi  kalian,  maka  kenapa  kalian  iri  akan  hal  itu,
katakanlah! Sesungguhnya keutamaan ini hanya ada di Tangan
AIlah.M764

7257.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia.  berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada  kani   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sana.765

Keempat: Berpendapat bahwa ungkapan  £{ci£ ¢sl{j-1   6±S
"Katakanlah,   'Sesungguhnya  peturtyuk   (yang  harus   diihati)   ialah

pe/##j#* j4//ch ', " maknanya adalch,  "Katakanlah wahai  Muhammad!
'Sesungguhnya   petunjuk   yang   benar   itu   adalah   petunjuk   Allah.

Tidaklah salah seseorang mendapatkan seperti yang diberikan kepada
kalian` wahai kaum Yahudi, berupa kitabullal'. "

Mereka   berkata,   "Irilali   akhir   kalimat   yang   merupakan

perintah Allah kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW,  agar dikatakan
kepada kaun Ychudi."

Mereka lalu berkata, "Adapun lafazh  +#€ 3i 'Bafowa mereha

:aTfm%;'gfa£,fr"#{frigg'.?;a::::;amfr"i;,i;:T:::i:y:::?::/:
kepada orang yang mengikuti agana kalian'."

Jadi, menurut mereka, makna ayat tersebut ada`lah, "Janganlah
kalian percaya kecuali  kepada orang yang mengikuti  agama kalian,
sehingga  kalian  tidak  menjelaskan  kebenaran  tersebut,  agar  hal  itu

764    |bnu  Athiyah  dalam  A/  "wAarri.r  .4/  Wra/.i.z  (I/454)  dan  AI  Baghawi  dalam

Ma'alim At-Tanzil (\/49[).
765    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/682)  dan  AI  Baghawi  dalam  A4cr'a/J.in A/-

ranei./(1/49l).



SltntlhAall  `horaan    `                `         .

tidak dijadikan sebagai hujjah bagi orang yang diikuti agananya oleh
kalian, karena kalian pasti mendapatkan si fat-sifatnya di dalam kitab
kalian. „ ,

Dengan demikian, lafazh +#¥ 3i dikembalikan kepada /.owab
makyJ. yang dibung. ,

RIwayat-riwdyat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7258. A AI  Qasim  menceritakan  kepada kani,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

¥:pa££|cu,9apI.Pn,u_?u:aij,,teT[pngfimanAllahSWT,¢sl=j.{6£

#ii~*j3#i6ff+iS{c5i±"in##8grA#yspcf"„,.„&ry¢„gs  diikuti)  ialah  petukyuk  Allah,  bahwa  akan  diberihan
kepada`^seseorang seperti  apa yang diberihan  kepadamu," .ra
berkata,       "Mcksudnya       adalch,       'Tidaklah       seseorang
mendapatkan perkara yang diberikan kepada kalian'. Lafach 3i

#6 ]±  }#¥,  maksudnya  adalah,  'Sebagian  dari  mereka
berkata kepada yang lain, "Janganlali kalian mengabarkan apa-
apa yang dijelaskan oleh Allah SWT kep.ada kalian di  dalam
AI  Kitab,  agar  hal  itu  tidck  dijadikan  hujjah  oleh  mereka
kepada  kalian  di  sisi  Tuhan  kalian".'   S{ cif  tsi{j.13! #
`Katahanlah,   "Sesunggwhnya  petunjuk  (yang  harus  diihati)

ialchpeturtyukAiiah.nl66

Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  yang  menurut  kami  benar
adalah   yang   menyatakan   bahwa   lafazh    Sf  ¢i£   (;iS.1  6!  #
"stsungguhnya  petukyuk  lyang  harus  diikuti)t ialah  petukyuk  Allah"
`merupckan   sanpiran,   sementara   lafazh   lainnya   ada   dalan   satu

redaksi,   mcka  maknanya  adalah,   "Janganlah   kalian  mempercayai

766   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/672) dan lbnu Athiyah dalam .4/ MzfAarrJ.r

AI Wdyiz (11451).
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kecuali  kepada  orang I yang \mengikuti  agama. kalian,  dan-janganlah
kalian  percaya  bahwa  ada  seseorang  yang` diberihan 7saperti  yang
kalian  . dapatkap."    Maksudnya,.v  "Tidak   ada   sporang  '\ pun   yang
mendapatkan Lperkara seperti . yang A kalian peroleh. ". Atop,i7.,"Janganlah
kalian bercaya bahwa hujjah mereka akan mengalahkan iman \kalian-`di
sisi Tuhan kalian kelak, karena kalianlqh malthluk yang ,palingmulia
dengankeutamaanyangtelchAIlaliberikan-diatasmer?ka."

Jadi, lafach tersebut merupakan berita dari Allah SWT, tentang
s3e#]t°£:0,iT:and¥i;£¥¥?i~;;|§trfe:\¥±#LE£¥S~:-¥s¥:oJo##
'flain)  dari  ahii  kitab  bofkata -(I[ppaia  ses;manya),- 'Perlihathar}lch

(seolah-olah)  kamu  beriman  kepada  apa  yang  qiturunkan  kepada
orang-orang beriman (sahabat-sahabat rasul) pada permulaan siang.
dr»z.»ghaw./chidped¢ak¢z.ny¢',"selainfirman-NyaJifrfu.16£S
fi) "Katakanlah,  'Sesungguhnya petuoyuk lyang harus diikuti)  ialah

pe/2f»/.zfA ,4//ch'. " Kemudian  mengawali  redaksi  dengan  menyatakan
bahwa itu merupakan perhataan dusta dari  mereka Allah berfirman,
"Katakanlah   wahai   Muhammad!    kepada   kelompok   yang   telah

menyatakan  hal  itu  kepada para pengikuthya,  S`i cia tsi3'i      6;
`Sesungguhaya petukyuk  (yang harus  diikuti)  ialah petunif uk Allah'."

Maksudnya,  "Sesungguhnya  taufik  hanyalah  milik  Allah;  dan     3£
'.'JS£. c; ±!,.S. Si ±S>'5jfi^ 'Sesungguhnya keutamaan ada di Tangan-

Nya, Dia memberikannya kepada orang yang dikehendaki-Nya'. "

Alasan kami memilih pendapat tersebut adalah kaena itulah

pendapat   yang   paling   shaAz.A   `secara'  makna,   dan   paling   bagus
dipandang  dari  sisi  bahasa,  bahkan  paling  rapi  susunan redcksinya.
Adapun   pendapat   yang   lain,   adalah   pendapat   yang   j`auh   dari
kebenaran, terlebih dari sisi bahasa, terlihat sangat kurang balk.
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Penakwi]an rirman Allah SWT:  c; 3+:i+i; ,j{ };> Jj:i{ 3£ S
»3±S±a[atokanlah,"Sesungguhnrika;unia'ituditan5an
Allah,    Allah    tnemberikan   ,karunia-Nya    kepada    siapa    yang
`dikehendaki-Nya;  dan Allah  Maha  Luas  karunia-Nya  tagi  Maha

Meutgetahui.").

Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalch,  "Katakanlch wahai
Muhamad!    Kepada   kaum   Ychudi   yang   telah   Aku   gambarkan

perkataan mereka kepada para pengikutnya. "
Lafazh Si ±>5iEi\ '3\.> "Sesungguhnya karunia itu di Tangan

.4//aA, " maksu\dnya adalah, "Sesungguhnya taufik untuk mendapatkan
keimanan,  hidayah,  dan  Islam,  hanyalah di  Tangan Allah,  bukan di
tangan kalian atau yang lainnya."

Lz\£aih '.'JS£. i; *i3. "Allah memberihan harunia-Nya kepada
s7.dpo }/o#g d7.feAe»drfa.-Ivycz, " mcksudnya adalah, "Allah memberikan
hal itu kepada siapa saja di antara makhluknya."

Ungkapan  tersebut  merupakan  pemyataan  dari  Alch  SWT,
bahwa  ucapan  mereka  kepada  pengikutnya  adalah  ucapan  dusta.
McksndnyaL edaLlch ucapan "Bahwa seseorang tidak diberihan sesuatu

yo»g dz.ber7-faow  Aepnda ha/z.ow. " Allah  SWT berfirman kepada Nabi-
Nya,  "Katakanlah!  'Bahwa  semua  itu  tidck  kembali  kepada  kalian,
semuanya  adalah  milik  Allah  SWT,  dan  Dia  memberikan  sesuatu
kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya' , "

`_     La[Sth »SS SEj;feasx'9 "Dan Allah Maha Luas harunia-Nya lagi

#czha A4:engefchzfz., " mcksudnya adalch,  "Allah  Maha  Luas  karunia-
Nya. Dia memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan
Dia   Mcha   Tahu   siapakch   di   antara   makhluk-Nya   yang   berhak
mendapatkarmya."

7259.   AI  Mutsanna menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Suwaid bin
Nashr  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Ibnu  Mubarak



Ta/sirAth-Thabnd

bentuk bacaan,  dari  Ibnu

c;3.€=jL!Ldf£>jrfu.i3£S
di   tangan   Allah,   Allah
siapa  yang  dikehendaki-

mengabarkan  kepada  kami  dalam
Juraiji, tentang fiman Allah SWT,
'.~Jf±.   "Se,sungguhnya   karunia   itu

memberihan  karunia-Nya  kepada
Jvy¢, " maksudnya ada|ch Islam.767

eel-

©#.fry-t,'3>+@fj€~esLc;£,¥;>#;
`` AI:lah menenfu:ken rch;mat-Nya kepeda siapa yang

dikehendahi.Nya dan AIch mempurtyal ka:r`unia yang
besar,"

(QS. Aali 'Imraan [3]: 74) I
Abu Ja'far berkata: Fiman AIlah SWT,  i:   £,43£±;i;±=g

'.'1£1. "Allah menentuhan rchma!-Nya kepada siapa yang dikeh;ndaki-

Nya."Kata:p==€dalambentuk:).±Zdariucapanse;eoranglsof:==4=4;i
(j3.. "Aku mengthususkan si fulan denga; hal ini," ben]k mudhari'-
nya' adalal (4{ ifai).

Mcksud  lafazh  ''rchma/-Ivy«" adalah  Islam,  AI  Qur`an,  dan
kenabian.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebutr adalch:

7260.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih,dariMujahid,tentangfimanAllahSWT,-,€=jj;>j££€
'.'f£3. S  "Allah menerttuhan rahmat-Nya kepada  siap'a yang

]6M    All Quthhoi de\1amL AI Jami' li Ahkam AI Qur`an (4/115).
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dz.keAe»dzrfu.-Ivya, "  ia  berkata,  "Mcksudnya  adalah,  kenabian
diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki.Nya. "768

7261.   AI    Mutsanna   menceritckan   kepadcku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaif:ch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,

I    dengan riwayat yang saina:769

7262.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia beckata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan   kepada   kani   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentang  firman  Allah  SWT,  '.t#J c; .,<=;;> j£=g   "4/hah
menentukan   rahmat-Nya   kepada   siapa  yang   dikehendahi-
Ivy¢, "  ia   berkata,   "Maksudnya   adalah   mengkhususkannya
dengan kenabian kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. "770

7263.   AI   Mutsanna  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Suwaid
menceritakan'   kepada   kani,    ia   berkata:    Ibnu    Mubarak
mengabarkan  kepada  kani  secara  bacaan  dari  lbnu  Juraij,
tentang  firman  Allah  SWT,  '.~l±:i c; -,+;:;;;> j±=;   ''A#ch
menentuhan   rahmat-Nya  kepada   siapa  yang   dikehendaki-
Ivya, " ia berkata, ''Maksudnya adalch AI Qur` an dan Islam."77]

7264.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari lbnu Jutaij, dengan riwayat yang sama.

768    [bnu  ]auzi  dalam  Zed .4/  A/asi.r  (1/408),  lbnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(2/682), dan lbnu Athiyah dalam i4/ Mziharri.r .4/ Wa/.7.z ( I/457).769    |bnu  ]auzi  dalam  Zed  A/  A/as7.r  (I/408),  Ibnu  Abi   Hatim  dalam  tafsimya

(2/682), dan Ibnu Athiyah dalam 4/ Mwharr7.r A/ Pya/.J'z ( 1/457).77°    |bn`u Abi Hatim dalam tafsimya (2/682).
77'    A|  Mawardi  dalam A#-IV#ka/ wa 4/  `U);ciH  (I/402)  dan  AI  Qurthubi  dalam A/

Jami' li Ahkam AI Qur`an (4l\\S).
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Firman  Allah  SWT,   #'f   +i:3{  3'>  '&{;   "Don  J4//aA
mcmpeznywz. faE7rm»z.a yo»g besar, " maksudnya adalah, Allah SWT yang
memiliki  karunia,  dan  Dia  memberikan  kepada  siapa  saja  yang
dikehendaki-Nya.  Dia  kemudian  menyifati  keutamaan-Nya  dengan
keagungan, karena tidck ada yang menyerupai karunia-Nya itu sedikit

Pun.
eec

ir.t;e£6€Lrfejee'£z33i+3ifa>t'irL:®±c+'t£S+'{rii5fj

j,cSj±'ij6;S`t.ai,`sBcj£~€,¢£:¢c¥L€i]'±z,a;3.y€3\=,.,+

©<#;f±;6,Ja'{,ri{g;6L*'±'j#j=£'t#tfy.f
"D€ orLtora chlj kjtab adr orang yang jjka ham«

i(neirn:Percayaha:n kepadanya horia yang banyck,
dikembdrilcanrtya kepadrmtt; dan di antara mereka add
orarig yang jiha ham« mempercayalcan kepadanya sat«

dinar, tidrzc dikembazizcannya kepadrmqu kec«c[Zi jfka ham«
sezul« 7rienagthnya. Yang demjktan ifu Zantoran merekci
mengrtdr", 'Thdrk ado dosa bagj hami terhndap orang-

orang rmmj'. Mereha berhato dusto\ terhadrp Azlch,
padchal mereha mengetchwi."`

(Qs. Aali 'haraan [3]: 75)
Abu Ja'far b€rkata: Ini adalah berita dari Allah SWT, bchwa

di  antara  ahli kitab  -yakni  Yahudi  dan  Nasrani- ada  yang  bisa
dipercaya, yang selalu menunaikan amanat, dan ada juga yang suka
berkhianat, yang banyak bersumpah tanpa menunaikannya.

Jika  ada  yang  bertanya,  "Apa  maksud  dari  berita  itu  yang
disampaikan kepada Nabi-Nya, padahal  semua orang tahu bahwa di
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antara manusia ada yang menunaikan amanatnya, dan ada juga yang
khianat?  Mcka jawabanya adalah,  Allah  SWT hendck mengabarkan
kepada  kaun  mukmin  untuk  tidck  mempercayakan  harta  kepada
mereka, dan berhati-hati dari tipu-daya mereka yang selalu memakan
hatarorang lain tanpa hak.

Jadi,  mina  ayat  tersebut  adalah,  "Wchai  Muhanmad!  Di
antara ahli  kitab  ada orang  yang bi`sa  diamanati  dengan harta  yang
banyak, namun ada juga yang jika engkau ananati dengan satu dinar
saja,   maka   mereka   tidck   clan   menunaikannya,   kecuali   kanu
memintanya dengan sangat. "

Huruf ba pada larch jG.Ji menduduki tempat j±., dan itu bisa
dilakukansepertiungkapan4`tJS;danAfiftJJ+(sayamelewatinya).

Ulana tafsir berbeda pendapat tentang tafsir lafazh  i;: GfL
'C§fe9S"Kecualijikaharmsela|umenagihnya.N772

Pertama:   Berpendapat  bahwa  maknanya  adalch,   "Kecuali
kamu sering menagihnya (dan memaksanya melewati jalur hukum). "

Riwayat-riwayatyangsesuaidenganpendapattersebutadalah:

7265.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan
kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,  I   f!

\C§fe fis f;i "Kecuali jiha kamu selalu menagihnya.,::balNIa

mcksudnyaadalch,kecualikanuseringmemintanya.773

7266.   AI  Hasan bin Ychya menceritakan kepada kani,  ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kani,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang fiman AIlah
Swf ,   `Cgfe   ri=  i:  a  €L  "Kecuali  jiha   hamu   selalu

772    Lihat Ma'a7|i.,4/ gwr`a# (1/224).
773    mnu ]auzi dalam Zad,4/ Masi.r (1/409) dan lbnu Athiyah dalam A/ MWAarrJ.r A/

Wraji.z(1/458).
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mc#agz.A»ycz, "  ia  berkata,   "Maksndnya  adalah   yang   kamu
tagih.„4

7267.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kani  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih, dari Mujahid, tehtang firman Allah SWT,  ,+a; a.¢G ¥L
€§fe  "Kecuali  jiha  kamu  selulu  mepggihnya,"  .ra  beck;ate.
"Mcksudnya adalah se|alu (mcmgih). M775

7268.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadalni,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakari  kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
den8an riwayat yang sana.776   ¢

Kedua: Bexpendapat bchwa mcknanya adalah; "Kecuali kamu
senantiasa berdiri di dekatnya. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut ada|ah:Y-

7269.   Muhammad bin AI Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  meneeritakan.kepada  kami,  ia
berkata:  Asbath  meneeritakan,`. kepada  kami, ,dari  As-Suddi,
tentang firman AIlah SWT,  Cj,6' Sg i;: t: f i "Eec"a/i. /.z.fa
hamct se/a/w me»agz.Anytz, " ia berkata, "Maksudnya, Cia dikenal
dengan  ananah jika kanu  senantiasa bersananya,  lalu jika
kanu   memintanya,   maka   dia   meno|ak   memberikannya.

774   Abdu|Tazzaq dalam tafsinya (1897).
775    |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/683) dan lbnu Athiyah dalam j4/ M"AarrJ.r

AI Wdyiz (\14S8).
776   |bnu Abi  Hatim  da|am tafsimya (2/683) dan lbnu Jauzi dalam ZacJ 4/ A/asJ.r

(409).
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Dengan demikian kita tahu yang menyanpaikan ananahnya,
danyangmengingkarinya..777

Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  yang  lebih  utana  adalah
pendapat yang menyatakan bahwa maknanya adalah,  "Selama kanu*,,,.+,,,

menagihnya." Diambil dari perkataan seseorang,   ®% df jit+; ®% iB

i, 'i+Sh:=^   j6.  "si  f ulan  menagih  utangku _pepa!a  Si  f rl.:r  y_:_n.8_
lainnya, sehingga dia mengambilharmya untukha, " kate:[ia AAIch SWT
telch    menyi`fati    mereka    dengan    sikap    mereka    yang    selalu
menghalalkan harta kaum  efmmz..  Di  antara mereka  ada orang-orang

yang tidak menunaikan amanah kecuali ditagih. Dekat dengan mereka
sama   sekali   tidak  menjadikannya  amanah   itu   beralih   kepada  si
empunya, karena sikap mereka yang selalu menghalalkan harta orang
lain. Akan tetapi untuk mendapatkan hck itu, terkadang harus melalui

jalur  hukun   dan   perselisihan.   Itulch   yang   dimaksud   dengan  a/
f.g/z.dyzc7` , yaitu orang yang mempunyai hak harus berusaha keras untuk
menganbil haknya.

Penakwi]anrirmanAuahswT:'ig|fy.fb,€Sjj'ij6;=6`t6,),`S
»5±  a(ang  demikian itu lanlaran  mereka mengatakan,  ''Tidak

eta dosa bagi kand terhadrp oTangrorang ummL'r)

Abu   Ja'far   berkata:   Sesungguhnya   sikap   Yahudi   yang
khianat dan enggan mengembalikan hck orang Arab, kecuali diminta
secara  pcksa  atau  melalui  jalur  hukum,  adalah  karena  pemyataan
mereka,  "Bukan  perkara  dosa  ketika  kami  menganbil  harta  orang
Arab, karena mereka tidck berhck atasnya, dan mereka adalah orang-
orang musyrik. "

777   `|bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/683)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-D#rr A/

Mantsur (2144).
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Para ulana  tafsir  berbeda  pendapat tentang  penafsiran  ayat
tersebut, dan di antara mereka ada yang berpendapat seperti itu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7270.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
^ menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang fiman Allah SWT,   a,`S
»g:±':;±Si{a.€g±S.\$6;±SL>"Yangdemikianitulantaran

mereka  mengatakan,  'Tidak  ada  dosa  bagi  kami  terhadap
ora#g-orczng   zfmmz.',"   bahwa   maksudnya   adalah,    "Kaum
Yahudi berkata,  'Bukan perkara dosa ketika kami mengambil
hartaorangArab..M778

7271.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan kepada  kami,  ia berkata:
Abdunazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar

F#,ab.i=5££|g,aj:¥d£;?,:#,at;:ti;.gsafiT"?,.Ail:
Jewhczdrp   orc7ng-ora»g   zfmmz., "   bahwa   maknanya    adalah,
"Mereka berkata, 'Bukan perkara dosa ketika kami menzhalimi

kaum musyrik (maksudnya adalah bukan ah|i kitab)' . "779

7272.   Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ahmad
menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
kepada kani dari As-Suddi, tentang fiman Allah SWT,   fu,`:
»8:i  ':;fsi'\ i~SS js.\Sis ;±SL> "Yang demikian itu lantaran

mereka  mengatakan,   'Tidak  ado  dosa  bagi  kami  terhadap
ora»g-ora»g  "mmz.', "  ia  berkata,  "Mcksudnya  adalah,  'Dia
ditanya,  "Kenapa  kamu  tidak  menunaikan  amanch  kalian?"
Dia menjawab,  "Bukan perkara dosa ketika kami mengambil

778   As.Suyuthi da|am Ad-Dwrr 4/ Ma#tsair (2/44).
779   Abdurrazzaq dalam tafsimya (1/398), Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/685),

dan As-Suyuthi dalam i4d-D.Art A/ Ma»rsa/r (2/44).
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harta  orang  Arab,  karena Allah  telah  menghalalkannya  bagi
kani."780

7273.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Ya'qub
AI  Qummi  menceritakan  kepada kani  dari  Ja'far,  dari  Sa'id

;¥:€b,ii±f#i{S¥it¥Tg,a;,6;:i;£¥u'§#;i
antara ahli kitab ada orang yang jika hamu mempercayahan
kepadanya  harta  yang  banyak,  dikembalikannya  kepadamu;
dan    di    antara    mereha    ada    orang    yang   jiha    kamu
mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya
kepadamu   kecuali   jika   hamu   selalu   menagihnya.    Yang
demihian  itu  lantaran  mereha  mengatahan,  'Tidak  ada  dosa
bagihamiterhadaporang-orangummi,"Na[hiiSA;:W_bersahaltoda,

`,,,,'Li: }3 Sy! afroG]°i i ors~ :o± *  a  ca,I ;ifei

+>til3jlj£:lsz¢€f{£fGfyi.y!

Lis~

•s€rf

"Musuh-musuh  Allah  telah  berdusta,   segala  perhara  pada

masa jahiliyah ado di bawah kedua kckiha, kecuali  amanch.
Hal itu harus disampaikan kepada orang yang baik dan orang

yang buruk.``]81

7274.   AI   Mutsanna   menceritakap   kepadcku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Ubaidillah

i

menceritakan kepada kami dari Ya'qub AI Qummi, dari Ja'far,
dari Sa'id bin Jabir, ia berkata, "Ketika orang Yahudi berkata,
»3±':±Sj'\ a,{§S ;S 'Tidak ada dosa bagi  hami terhadap

78°    |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (2/683) dan lbnu Athiyali  dalam ,4/ MWAclrrJ.r

AI  Wdyiz (\14S9).
78'    |bnu Abi  Hatin dalam tafsimya (2/684),  Ibnu Athiyah d;lam ,4/ "#AarrJ.r A/

Wajl.z(1/458),danAs-SuyuthidalamAd-Dwrr,4/"a"tswr(2/44).
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or¢»g-ow7ng  #mmz.',   maka  maksudnya  adalah   dosa  dalam
mengambil   harta.   Ketika   itu   Rasulullch   SAW   bersabda,
(seperti riwayat sebelumnya), hanya saja sebagian redaksinya
edal:ch, `Ada di bowah dua hakiku ini, kecuali amanah, hal itu
harmsdz./««aJ.ha»',tanpatambahanungkapan|ainnya.''782

7275.   Muhammad  bin  Sa'd  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritakan

:::¥uw:*#L±P;a.,dd;±bn£,i;:as±?€frofu,:6i],%„ang
demikian itu lantaran mereha menga!akan,  'Tidak ada dosa
bagi  kami  terhadap  orang®rang ummi', " ball:waL mck:sndnyal
ahli   kitab   berkata,   "Bukan  merupakan  dosa   ketika  kami
menganbil harta mereka, karena mereka adalah "mmz.." milah
makna fiman Allah SWT, 'J±= £±€fi).fb, €Sjj' "rJ.dak ado
dosa  bagi  kami  terhadap  orang-orang ummi," himgga alchi:I
ayat.783

Ada yang berpendapat seperti di dalam riwayat-riwayat berikut
ini:

7276.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
k.gRE.,.%E#3]k`REm%Enfty,Ta;tag
mereka  mengatakan,  'Tidck  ada  desa  bagi  kami  terhadap
orang-ora»g  zfmm7.', "  ia  berkata,  "Beberapa  orang  muslim

t  pemah  menjual  barang  kapada I brang. Ychudi   pada  nasa

782    |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (2/684),  Ibnu Athiyah dalam i4/ A/wh4rrJ.r A/

"3   #iUi`.ZA#?y5i)' ddaTanAS;?u#idr:;T/A#:%r(rif4'5#"£urA(:./s#}ithi da|am Ad-
Ltwr AI Mantsur (2144).
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jahiliyah,   dan   ketika  inereka  telch   masuk   Islan,   mereka
menagih  uang  bayarannya,  lalu  mereka  (orang  Ychudi)  ia
berkata, 'Tidck ada amanah di antara kita dan tidak ada utang

yang  wajib  aku  bayar,   karena  kalian  telah  meninggalkan
agama kalian! ' Mereka men`gaku bahwa ketentuan tersebut ada

A. `=:,  di dalam kitab mereka. Allah SWT lalu berfirman,  5;€)j§±';
i I   C353 ;36 €;SS ,i rl `M:rek2,p}erhata dusta terhadap Allah,

Padchal`merehamengetahvi'.NJ84

7277.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sufyan  menceritckan
kepada-kami dari Abu lshaq, dari Sha'sha'ah, ia berkata: Aku
berkata kepada Ibnu Abbas, "Kami memerangi ahli kitab, dan
mendapatkan  buah-buchan  milik  mereka?"  Ia  (Ibnu  Abbas)

::[::in"oAlephck£±ipr:b?#j±an,¥3:.:a:,ckcfeTj#¥#aAy¢and:
dosabagikamiterhadaporch;g-ora;gummi?'.Nfl8S

7278.   AI  Hasan  bin  Ychya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurarmq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Abu lshaq AI  Handani, dari
Sha'sha'ch,   bchwa   sesungguhnya`  seorang   lelcki   bertanya
kepada lbnu Abbas, "Kami mendapatkan (harta) pada sebuah

peperangan-ataua/adzk(HasanraguL786berupaayamdan

784    A| Mawardi dalam An-Ivqka/ w A/ t`Uyqn (1/403).
785    ibnu Abi Hatin dalam tafsimya (2/¢84).
786   ,4/ i.dzfu maknanya adalalh batang kuma. Lihat fi.son A/ Arab pada kata (jl-).

Sepertinya lafach  ini  diletakkan bukan pada tempatnya.  Riwayat ini dituturkan
pula oleh Abdurrazzaq (1/398) del`gan  sanad yang sama,  ia berkata,  "Ma'mar
mengabarkan  kepada  kami  dari  Abu  lshaq  AI  Hamdani,  dari  Sha'sha'ah  bin
Muawiych, bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbds, 'Kami mendapatkan harta
ahli dzirmah pada sebuah peperangan, berupa ayain dan kambing?' Ibnu Abbas
balik bertanya,  'Lalu  apa yang kalian  katakan?' .... "  Demikian pula dijelaskan
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kambing."   Ibnu   Abbas   berkata,   "Lalu   apa   yang   kalian
katakan?"      Kami      menjawab,      "Tidck      apa-apa      kita
menganbilnya!"   Ibnu   Abbas   berkata,   "Demikianlah   yang
dikatakan oleh alli kitab, 'Jc£   'tgf).ft},€Sjj' `rz.da* ado
dosa  bagi  kami  terhadap  orangsoraii.g  ummi'.   Seandcknya
mercka  membayar /.I.zyz7A  (upeti),  maka  harta  tersebut  tidak
halal bagi kalian, kecuali diberikan dengan ketulusan hati'. " 787

penakwi]an r]man A]]ah SWT:  F; €,j<J.i,Jaf 5; CL}'fe'j
<;$13. (Mereka  berkata  dusta terhadri Alla;h,  p-adJhal  n;e;e-;a
mengetahui).

Abu   Ja'far   berkata:   ,Maknanya   adalah,   "Sesungguhnya
orang-orang yang berkata, `Tidak ada dosa bagi kita mengambil harta
orang-orang   Arab   yang   #mmi.,   sehingga   kita   bisa   mengkhianati
mereka',  berarti  telah  secara  sengaja berkata  dusta  atas  mama  Allah
dengan  ungkapannya  itu,  yakni  bahwa  Allah  telah  menghalalkan

perbuatan tersebut untuk mereka. "

Makna tersebut dijelaskan dalam lafazh  C|;i+; "PczdaAa/
mereha mengetahai. "

RIwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

7279.   Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ahmad
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
kepada kami dari As-Suddi, bahwa maksud lafazh  "Dz.a /e/ch

dalam  ro/$7.r Jbm .4lAfych,  seper(inya  lafazh  tersebut diletakkan  setelah kata

rs7iyb=iz:mdbaj]n£]::s:;##9:Tdananp:€:ute:th¥jada]anA/wwhaw"
Wofiz {114S9).
Sha'sha'ah  bin  Muawiych  bin  Hushain  At-Taini  As-Sa'di  adalah  paman  AI
Ahnaf.    Dia   seorang   sahabat.    Ada   juga   yang   berkata,    "Beliau   adalah
M#tbadram."  Dia  wafat  saat  Hajjaj  menjadi  penguasa  Irak.  Lihat  ,4f-raqrj.b
(I/367).
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"e#grfafa# d"s/a arcrs #am¢ .4/Jafa " adalch, orang yang ketika
ditanya,   "Kenapa   Anda   tidak   menunaikan   amanah?"   dia
menjawab, "Tidak ada dosa bagi kani dalapi harta orang Arab,
karenaAllahSWTtelahmenghalalkannyauntukkami!''788

7280*  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
-.fo.,<¥.;   menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
``    kepadaku   dari    lbnu   Juraij,   tentang   firman<   Allah    SWT,

2>355. ;}S €;S!j ,i ri S S}3:.') _"M:.re.ka. dusta te`rha:ap
Allah,    iiadahal.   mereha   mengetahui,"   baltwa.   mcksndnya
adalah,   "Mereka  mengaku  bahwa  mereka  mendapatkan  di
dzhalr\  ki:trio  rnelcka.,  `Tidak  ada  dosa  bagi   hami  terhadap
Orangsorangummi>.n799

®cO

©a?.{#'fif6£Sjs{j£3rii>6if6:a;
``(Bu:kandan}hian),sebenanvyasiapayangmen_epee

janji (yang diha.it)rtya dan bertok4ua, maha sesrmggrhrtya
Allah meny«hai orang-orang yang bertakwa. "

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 76)
Abu Ja'far berkata: Ini adalah berita dari Allah SWT tentang

orang    yang    menunaikan    ananat    kepada    orang    yang    berhak
meri`aapatkamya,  semata-mata  karena  ketakwaannya  kepada  Allah
SWT.    Allah   SWT   berfirman,    "Sebenamya   tidak   seperti   yang
dikatakan oleh kaum  Ychudi  yang berdusta atas  nana Allah,  yakni
tidck ada dosa bagi mereka atas haria orang-orang tjmmz.." Allah SWT

788    |bnu ]auzi dalam Zad ,4/ Masi.r (I/411) dan lbnu Athiyah dalan j4/ MWAcrrrJ.r i4/

Wra/.i.z(1/459).
789    |bnu  Athiyah  dalam ,4/ Mwfoarr7.r ,4/  Wa/.i.z (I/459)  dan  As-Suyuthi  dalam ,4d-

Durr AI Mantsur (2144).
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Lain berfl:[unn, " (Buhan demikian),  sebenarnya siapa yang menepati

/.cr#/.i. /ycr#g dz.b#afJnyw cJa# bcr/afu;a. " Maksudnya adalah janji dalam
bentuk wasiat Allah kepada mereka di dalam Taurat, berupa keimanan
kepada Muhanmad SAW clap segala perkara yang dibawanya.

Huruf ha pada kalimat -j}{i> &j 6; "Sebenarnyw sz.qu yng
me»epa/7. /.a#/.7'-Nya" kembali kepada kata &1 dalam kalimat  6J±'j
€Sfi,itjS"Merekaberdrstat.erhadapAllah."

Maknanya  Allah  SWT  berfirman,   `Sebenamya  barangsiapa

yang menepati janji  kepada Allah,  yang telch mereka ikat dalam AI
Kitab;  lalu  beriman beriman kepada Muhammad  dan  membenarkan
segala  perkara  yang  dibawanya,  menunaikan  amanat  kepada  yang
berhak, juga taat kepada perintah dan larangan Allah yang  lainnya,
Dia   menjaga   diri   dari   segala   larangan   Allah   SWT,   dan   segala
kemaksian kepada-Nya, maka  a?.{#. 'j@f 3g  `Mafap ses2f»ggzffo«)/o
Allah  menyukai  orang-orang  yang  bertakwa'.  Yaknji  AIlch  SWT
mencintai    orang-orang    yang    takut    akan    adzabNya, `  sehingga
meninggalkan  segala perkara  yang  dilarang-Nya,  dan  taat  terhadap
segala perintah-Nya' .

Diriwayatkan   dari   Ibnu   Abbas,   bahwa   maknanya   adalah
menjaga diri dari kesyirikan.

7281.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu , Abbas, tentang
firman Allah SWT,  t;:fj .,.}{;> &|i 6J' g!; ''/Bzfha» dem7-fr.a«/,
sebenarnya  siapa yang menepati jakyi  (yang dibuat)nya dan
ber/ch4;a,"   bahwa   maksudnya    adalah    bertakwa    dengan
menjaga diri dari kesyrikan, Lafazh  ae±}.i ¢g± 'fif 3$6 "Maha
sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang  bertakwa"
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maksudnya adalah Allah menyukai orang-orang yang menjaga
diri dari kesyirikan.790

Sebelumnya  saya  telah  menjelaskan  perbedaan  para  ulama
tatsir berkaitan dengannya, dan yang benar adalah yang saya nyatakan
denganberbagaidalilnya,mckahalitutidckperludiulangkembali.79'

eec

jap'6£id±'Birty'#.fe£±i3,fifrfi>6c£€6.j{6£
;±=i'.y'j,life.tf5LfF'!;I:i.y'j'd{;a:±±±ij,5i€i-i

©iJjJ,`i;jS';
" Sesunggul"nya orang-orang yang menu:kar iarii (rtya

dengun) Allah dan s«mpch-s«mpah mereha dengrn harga
yang sedihit, mereha ito tidal¢ mendapat bagian (pahala) di
ckhirat, dan AIch tidck ckan berha¢a.kata dengan mereha
den tidck draw 77relihat kepadr mereha pada Hard Kiamcit
den tidck (P"la) a]can imeiry"ctlcan mereha. Bagi mereha

ndzch yang pedih."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 77)
-'^.^`     Abu   Ja'far   berkata:    Maknanya   adalah,    "Sesungguhnya

orang-orang      yang      menukar     janji      Allah      (yakni      dengan
meninggalkannya dan meninggalkan wasiat Allah kepada mereka di
dalam AI Kitab, berupa keimanan kepada Muhammad) dan menukar

790    |bnu  Athiyah  dalam A/ Mw4orrz.r ,4/  Wroji.z (I/459)  dan  As-Suyuthi  dalam Ad-

Irfurr AI Mantsur (2144).
79]    Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (2, 21).
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sumpah-sumpah  mereka  dengan  berdusta  atas  nana  Allah  (yakni
dengan  menghalalkan  segala  hal  yang  Allah  haramkan,  misalnya
menghalalkan    harta    orang    lain,    sehingga    tidak    menunaikan

=:a::aalbe®¥m±ptae]hchat:::¥d:dh#:e£:ae:e£§an£¥8Z=¥{
i;i:;fi\ 'Mereha itu tidak mendapat bagian (pahala)` di akhirat' (yalKr\;1
tidck mendapatkan kebaikan akhirat,  surga, dan segala macani yang
dijanjikan oleh Allah SWT)."

Sebelumnya  kami  telah  menjelaskan  perbedaan  pendapat  di
kalangan ulama berkaitan dengan makna 3st3Ij.I, dan kami juga telah
mengungkapkan   pendapat   yang  benar   dengan   berbagai   dalilnya,
Sehingga tidak perlu diulang kembali.792

Fiman Allah SWT  'Jii ;{±S±± fj  ''Dcr# 4//aA  /I.dcr* aha#
berfac7/¢-ha/a de»gzz» mereACT, " maksudnya adalah tidak akan berkata-
kata dengan sesuatu yang menjadikan mereka senang.

•FS\.,   :i;i S')  "Dan  tidak  ahan  melihat  kepada  mereka,"

mcksudnya  adalah  Allah  SWT  tidak  akan  berbuat  lembut  kepada
mereka, karena Allah SWT marah, seperti ungkapan seseorang  b! :¢jl
C:+:l`!  &1  :iJ`  yang  maknanya  "Berbuat  lembutlah  kepadaku,  serioga
Allan  SWT  berbunt  lembut  juga  kepedamu  dengan  kebaikan  dan

792   Lihat  tafsir  surah   AI   Baqarah   (102,   200).  ,4/  tha/aq  artinya  bagian  dari

kebaikan. Diungkapkan dalam bahasa Arab (iJ` '6ie i) yang maknanya ada]ah
tidak   ada  keinginan   da]am  kebaikan,   baik  dalani   urusan   akhirat  maupun
kemasldrtan dunia.
ParaulamatafsirmengomentarifimanAllahSWT('jaljtr+!fqij3'e3),
bchwa malmanya adalali bagian kebaikan.
Ibnu A'rabi bedcata,  "Firman Allah (i..i 'jst-; 'Y) maknanya adalali tidak ada
bagian kebaikan baginya. "
IbnuA'rabijugaberkata,"FirmanAllali(6idl)maknanyaadalahagama."
Liha\ Al-Lisan.
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kasih-sayang-Nya."Redaksitersebutsanadenganungkapan±1€;:-.'Y
'vis¢'>  'C±Ji   "Allah  tidak  mendengarkan  doamu,"  "cksndnyaL  edalch

adalch  Allah  SWT  tidak  mengabulkanmu,  karena  tidak  ada  yang
tersembunyi bagi Allah SWT." Hal ini sama seperti perkataan seorang

penyair'

]j'fG a;:j|i '.j±;;    #   dy °oi:==,i Gi &i i,;£S
"Aha berdoa kepada Allah, sehingga aku Thawatir jiha Allah SWT

tidakmendengarhanperhataanku.Ifl93

Fiman  Allah  SWT  #£'. Y'j  "Da#  /i.cJa*  /pw/a/  aha#
me#)/wci.ha#   mereha,"   maksudnya   adalah,   tidaklah   Allah    SWT
membersihkan mereka dari dosa dan kekufuran.

Lerfaih »fi,A i;k'3=  ;±S') "Bagi  mereha  adzab yang pedih,"
maksudnya adalah adzab yang sangat menyakitkan.

Ulaina tafsir berbeda pendapat tentang sebab turunnya ayat ,ini,
dan siapahah yang dimaksud dengannya?

Pertama:  Sebagian berpendapat bahwa ayat ini tunm kepada
beberapa ulama kalangan Yahudi.  .

RIwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

7282.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

.,     kepadaku dari Ibnu Juraij, dari lkrimah, ia berkata,  "Ayat ini
:+!    ` rty'l# far.i3 ,fit rfi> 6L2#~ a.j{ ££  'seszf»88zfAny¢ Ora„8.

orang yang  mermkar jakyi(nya  dengan)  Allah  dan  sumpah-
sumpah mereha dengdn hdrga yang sedikit', timm fuapalha A:bu

793    orang yang mengatakannya adalah  Syamir bin AI Harits Adh-Dhabbi, penyair

zanan  Jahiliyyah.  Diun8kapkan  dalam IV'ow;ad7.r [4bz. Zai.A (124),  ,4/ KA7.zc7»ch

(363), dan i4/-£isan pada kata (ce~).
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Rafi,  Kinanah bin Abi Haqiq,  Ka'b bin Asyraf,  dan Huyayy
bin Akhthab. w794

Kedua: Berpendapat bahwa ayat ini turun kepada Asy'ats bin

Qais dan orang yang menjadi lawannya dalan persengketaan.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan makna tersebut adalah:

7283.   Abu   Sa`ib   Silm   bin   Junadch   menceritakan   kepadaku,   ia
berkata:  Abu  Mu'awiyah menceritakan  kepada kami  dari  AI
A'masy, dari Abu W-a`il, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah
SAW bersabda,

•r!:J ;;+, ]\= \iJ; ij:i;), ;=j l{j :,i ;Af=; j> ,i+i= :+

;cz; 4fa $3 &i '#'
"Barangsiapa bersumpah dusta untuk mengambil hak seorang

muslim,  maha  ia  akan  berjumpa  dengan  Allah,  sementara
ALllah dalam keadaan marah.".

Asy'ats  bin  Qais  berkata,  "Hadits  tersebut  tunm  berkenaan
denganku,  yaitu mengenai sengketa tanah antara aku dengan
seorang Yahudi. Dia ingin menganbilnya, maka akhimya cku
mengadukan masalah ini kepada Nabi SAW. Beliau SAW lalu
berkata,  '4prhafo hamcl p##}/cr bwtrz? ' Aku menjawab,  `Tidak'.
Beliau lalu berkata kepada si  Yahudi,   `£ahaha;¢/a¢ swmprfa.J '
Aku  berkata,  `Dia  pasti  memilih  bersumpah,  agar  dia  bisa
mengambil semua hartaku! ' Akhimya Allah SWT menurunkan
firman-Nya,    `rty'\=   f±::±i3   ,dT  +i;p>   6L2£§   a.j{     ££
`Sesungguhnya orang-orang yang memkar janji(nya dengan)

794   A| Mawardi dalam A"-IV#haf w4 A/  U);I(# (1/404).
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Allah   dan   swmpah-sumpah   mereka   dengan   harga   yang
Sedikit.."795

7284.   Mujahid  bin  Musa  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Yazid bin Hanm menceritckan kepada kami, ia berkata: Jarir
bin Hazim mengabarkan kepada kani dari Adi bin Adi, dari
Raha  bin  Haiwch  dan  AI  Urs,  keduanya  meriwayatkan  dari
bapaknya Adi bin Amirch, ia berkata,  "Persengketaan pemah
terjadi antara Umru`ul Qais dengan seseorang dari Hadramaut,
lalu   keduanya   datang   mengadu   kepada   Rasulullah   SAW.
Beliau lalu berkata kepada si  hadhrani,   `Bwdrz. crfcrw swxpafa./'

Dia berkata, 'Wchai Rasulullah, jika dia bersumpah maka dia
akan   membawa    semua   hartaku'.    Rasulullah    SAW    pun
bersabda,

$3 &1 'd' t±i 3; ia; #, i;;fr giv j£ 'ck i;
JtLe 4¥

`Barangsiapa    bersumpah   dusta   untuk   mengambil   harta

saudaranya, maha ia akan berjumpa dengan Allah, sementara
Dia dalam keadaan marah'.

Umru`ul  Qais  bertanya,  `Lalu  apa  ganjaran  bagi  orang  yang
meninggalkannya,  sementara  ia  tabu  bahwa  itu  miliknya?'
Beliau  menjawab,   `Surga'.   Dia  lalu  berkata,   `Saksikanlah!
Sesungguhnya aku telah meninggalkannya' . "

Jarir   berkata,    "Aku   bersama   Ayyub   As-Sijistani   ketika
mendengarkankan hadits tersebut deri Adi. "

Ayyub   berkata,   "Adi   berkata  tentang  hadits   AI   Urs  bin
Amirah,'LalutLndahayatini;±;:;.i;,df+{:}>aj±:€L6.ji{£;

795    |ladits  ini  diriwayatkan  oleh  AI  Bukhari  dalam tafsir AI  Qur`an  (4549, 4550)

dan Muslim dalam ,4/ /man (176).
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SS€:i "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji(nya
dengan)  AIlah  dan  sumpah-sumpah  mereha  dengan  harga

yc7»g Sedz.kz.f ",  sampai akhir ayatl. M796

Jarir berkata, "Ketika itu kami belum hafal dari Adi."

7285.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku   dari   Ibnu   Juraij,   ia   berkata:   Lainnya   berkata,
"Sesungguhnya   AI   Asy'ats   bin   Qais   bersengketa   dengan

seseorang  (tentang  sebidang tanah milik  orang tersebut  yang
ada  padanya,  dia  mengambilnya  karena  kedudukamya  pada
masa jahiliyah),  maka  ia  mengadu  kepada  Rasulullah  SAW.
Nabi   SAW  lalu  berkata,   `A4cr#cz   bw4rz.#};a.? '  Orang  tersebut

berkata,  `Saya tidak memiliki  seorang  saksi  pun'.  Rasulullah
lalu   bersabda,    'Jika   demikian,   kanu   boleh   bersumpch'.
Akhimya turunlah firman Allah SWT, dan Asy'ats pun enggan
bersumpah,  bahkan dia berkata,  'Aku bersaksi  kepada Allah,
dan aku bersaksi di hadapan kalian, bahwa lawanku memang
benar (berhak atas tanah tersebut)'. Beliau pun mengembalikan
tanah   tersebut,   bahkan   ditambah   dengan   tanah   miliknya
dengan  tambahan  yang  banyak,  karena  takut  jika  ada  hak
orang  tersebut  padanya.  Dengan  demikian  tanah  itu  menjadi
milik keturunan orang tersebut. w 797

7286.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Jarir
menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari  Syaqiq,  dari
A;bdullah,  ial beckata,  "Barangsiapa  bersumpah  dusta  untuk
mengambil harta orang lain, maha ia akan berjumpa dengan
Allah, sementara Dia dalam keadaan marah. " AI]ch S:WT \alha

796   A|  Baihaqi  da|am rfu-S##a#  (10/78),  AI  Haitsani  dalam  Majma' Az-ZaiiJa`j.d

7„A4:~]s8u]##[]=¥d_dJa#A?a#a€,'s#m(Z/"#6279).
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menurunkan firman-Nya dan membenarkan perkataan tersebut,
:fi±§\#. fe;:±ij ,fit rfi> de£££3 6.j{ ££  ''seszf#gg7jA#ya or¢„g_
orang  yang  menuhar  janji(nya  dengan)  Allah  dan  sumpah-
sumpah mereha dengan harga yang sedihit."  A;i ALsry' ats \dr"
mendatangi  kami  dan berkata,  "Apa yang  diriwayatkan  oleh
Abu       Abdirrahman       kepada       kalian?"       Kami       pun
meriwayatkannya.  Ia lalu berkata,  "Benar yang dikatakannya,
ayat  tersebut  turun  kepadaku!   Dulu  terjadi   persengketaan
antara diriku dengan  seseorang tentang  sebuah  sunur.  Kani

pun mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau SAW lalu
berkata,  'D#cr orcr#g safuz. #/ow swmpch'. Aku berkata, 'Jika dia
bersunpah  maka  dia  tidak  pemch  peduli.'  Akhimya  Nabi
SA;JIJ    bels,altoda,    'Barangsiapa    bersumpah    dusta    untuk
mengambil harta orang lain, maha ia ahan berjumpa dengan
Allah,  sementara  Dia  dalam  keadaan  marah'.   AI+ch  ?IVT
kemudian menurunkan  frman-Nya,   ,fit }j=}> 6L2£J a.j{  £!
`SS€:i  ;j±SIt)  `Sesungguhnya  ora:g-oran?  yang. me:her

janj  (nyd -dengan) Allch dan sunpah-sumpch mereha dengan
focngcJ    };cng    sedz.tj/',     dengan    membenarkan    pemyataan
tersebut.w798

Ketiga: Berpendapat sesuni dengan riwayat di bawah ini:

7287.   Muhammad  bin AI  Mutsanna menceritakan  kepada kami,  ia
berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata:
Daud  bin  Abi  Hind  mengabarkan  kepadaku  dari  Amir,  ia
berkata,  "Seseorang  menawarkan  barang  dagangannya  pada

pagi    hari,    dan    ketika    sore    tiba   .datanglah    seseorang
menawarnya, lalu dia bersumpah. Pada pagi harinya dia tidak

798   A|  Baihaqi  dalam  j4s-S##an  (10#52}  dan  Az-Zaila'i  dalam  Ivasfob  Ar-Ray¢fa

(4/95).
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menjunlnya karena ini dan itu, ,dan seandainya bukan karena
sudah sore, niscaya dia tidak akan menjualnya. Lalu tunmlch
fiman Allah  SWT,  :fi±Sff. fe;:±ij ,af ±ji> 6L2£J 6.f{  6£
'Sesungguhnya orang-orang yang menuhar janji(nya dengan)

Allah   dan   sumpah-sumpah   mereka   dengan   harga   yang
Sedikitl.NR99

7288.   Ibnu Mutsarma menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abdul
A'la     menceritakan     kepada     kani,     ia     berkata:     Daud
menceritakan  kepada  kami,   dari   seseorang,   dari   Mujahid,
dengan riwayat yang sana.800

7289.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan
kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,  a.j{6£
SS€:i  ;±S}3  fi\ ife, 'ciD':jfs.  "Ses_rn_gg¥hnya  ora:g-orang

yang  me:inrikar jakyi(nya  dengan)  Allah  dan  sumpah-sump2,h'mer-ehadenga;h;rgayangsedikit,"hinggafrmiamINya.,;$3

"gJ7R 3+'5=  "Dan  bagi  mereka  siksa  yang  amat  pedi.h,"  .ra

berkata,   "Allah   SWT   mendudukkan   mereka   seperti   para
tukang sihir. "

7290.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, bahwa lmran bin Hushain pemch
berkata, "Barangsiapa bersumpch dusta untuk mengambil harta
orang lain, maka Allah SWT mempersiapkan untuknya tempat
di nercka."  Seseorang lalu bertanya,  "Apakah ini  adalch dari
Rasulullah    SAW?'    Dia    lalu    berkata    kepada    mereka,
"Sesungguhnya kalian bisa mendapatkannya."  Dia  kemudian

799   Abdurrazzaq dalam tafsimya (1/398).
8cO    |bnu  lauzi  dalam  Zad A/  Masi.r  (1/411)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-D%"  A/

Manlsur(2144).
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membacakanfirmanAllahSWT,fe;£±ij,fifrfi>aj£E{J6.jfl`{6£

rtyf:i "Sesungguhnya orang-or`dr#g yarig me;uhar jd;;(n};i
dengan)  AIlah  dan  sumpah-sumpah  mereka  dengan  harga
yang sedikit. 'S°\

7291.   Musa bin Abdirrahman AI Masruq menceritakan kepadaku, ia
berkata:   Husain   bin   Ali   menceritakan   kepada   kani   dari
Zaidah,  dari  Hisyam,  ia  berkata:  Muhammad  berkata  dari
Imran    bin    Hushain,     "Barangsiapa    tetap    tahan    untuk
bersumpah     dusta     O;crmz.#     sfacrbr),     maka     Allah     SWT
mempersiapkan    untuknya    tempat    di    neraka."    Dia    lalu
membaca firman Allah SWT,   fe::±ij ,tat +i;> 6u;i;§ a.j{ 6£
fiS€:i "Sesungguhaya orang-;;'ang y-ang in;nukar ja;if i(ny;i
dengan)  Allah  dan  sumpah-sumpah  mereha  dengan  harga

yang sedikit. IBoa

7292.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu
Mubarak  menceritakan  kepada  kami  dari  Ma'mar,  dari  Az-
Zuhrik,  dari  Sa'id  bin  Musayyab,  ia berkata,  "Sesungguhnya
sumpah dusta temasuk dosa besar." Ia kemudian membacakan
fiman Allah  SWT,  ]a±;#. fa±±i3 ,af rfe> 6L2£f 6.f{  6£
"Sesungguhnya orang-orang yang menukar jarty  (nya dengan)

Allah   dan   sumpah-sumpah   mereha   dengan   harga   yang
Sedihit.ISO3

7293.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kalni dari Qatadah, bahwa sesungguhnya Abdullah bin
Mas'ud pemah berkata,  "Sesungguhnya kani dan Rasulullah

8°'    As-Suyuthi dalan Ad-Di/rr i4/ Ma"tswr (2/46).
802    As-Suyuthi dalan Ad-Dcirr A/ Afantswr (2/46).
8°3    Abdurrazzaq dalan tafsimya (1/399), Ibnu Athiyah dalam *4/ Mwha77.J.r 4/ Fya/.J.z

( 1/460), dan As-Suyuthi dalam Ad-D!irr j4/ MaHtswr (2/46).



Ta/sirAI-Trfuri

SAW bexpendapat bchwa di antara dosa yang tidck diampuni
adalah );o"I.#  shabr,  ketika pelakunya  melakukan  kedustaan
denganya.M8o4

See

rfe.t63;i,=±=+,¥risj`!=:i+i63±'\=±j';<=.,6ij
fi(,ng63j£Cj,rif¥i,I,±<J±3±tg.t-36j

©6f+jG£.i,a{5££ji;i
``Sesrmggrhnya di antara mereha add segozongrn yang

mem«tor-m«tar Zidchnya i'i'ien'Lbaca AI Kitob, s"Ptrya ham«
menyangha yang dihacanya jfu sebagian drri AI Kftob,

pndchaz ia hazcan drri AI Kitob dan mereha mengrtakan,'Ia (yang dibaca itw drtang) dnd sisj AI[ch', pndchal ja

halcan dch sisj Allah. Mereha berhata dusty terhadap AZzah
sedangmerehamengetch«i."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 78)
Abu  Ja'far  berkata:  Yang  dimaksud  dalani  ayat  tersebut

adalah orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah pada zanan
Nabi SAW, dari kalangan bani Israil.

DAczmz.r (kata ganti) A„m pada kalimat }€£. kembali kepada ahli

£z:le;,b#-?fai;;ikitab, yang diungkapkan dalam firman-Nya,

as\,£;,>'.S.    3)±=3±> "Di  arttara  ahli  kitab  ada  orang y;ng jilin  karm
mempercayakan  kepadanya  harta  yang  banyak,   dikembalikannya
kepademu."

804   AbdurTazzaq dalam tafsimya (I/399), Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/686),

dan Ibnu Athiyah dalam i4/ A/wharri.r ,4/ Fya/.j.z ( I /460).
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Lafazh\Sjj'maknanyaadalahsekelompok.

Lafazh 6 rfe' maknanya adalah merubah atau memutarbalikkan.

Lafazh+£±jlJ3;|£££€},±risj`!*;i+imaknanyaadalah
memutar-balik bacaan mereka tentang AI Kitab agar kalian menduga
kata-kata yang diputarbalikkan itu adalah bagian dari AI Kitab.

Jadi,  makna  ayat  tersebut  adalch,   "Allah  SWT  berfirman
bchwa  apa yang  mereka putarbalikkan dan  apa yang  mereka rubah
dari  Kitabullah  a)erupa  kebatilan  dan  kedustaan)  sama  sekali  tidak
berasal dari Kitabullah yang diturunkan kepada para nabi-Nya, alran
tetapi berasal dari diri mereka sendiri."

Firman Allah SWT  6jl¥ F; £*`{,Ji{ j; 6Ji;i "A4crcha
dusta terhadap Allah sedang mereha mengetahui," "dsndnyii a!ddrch,
"Dengan  sengaja  mereka  berkata  dusta,  melakukan  persaksian batil

atas  mama Allah,  dan meletakkan sesuatu -yang bukan merupckan
bagian  dari  Kitabullah-  ke  dalamnya.  Semua  itu  mereka  lakukan
untuk mendapatkan kedudukan dunia dan hinanya gemerlap dunia.

Makna yang  kami  ungkapkan,  berkaitan dengan  firman-Nya

SSP\> ;Sj '.!5±. "Yang memutar-mutar  lidahnya membaca AI
Kztob, " sana seperti yang dikatckan oleh para ulama tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7294.   Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih,dariMujahid,tentangfimanAllahSWT,\±;1';i+,6£j

±Sfi\> ;SS 'o:5;. "Sesungguhnya di antara riereka aha
segolongan   yang   memutar-mutar  'lidahnya    membaca   AI
KJ./crb, " ia berkata, "Maknanya adalah merubahnya. "805

805    |bnu Abi Hatin dalan tafsinya (2/689) dan Ibnu Athiych dalam [4/ Arfu/AarrJ.r

AI Waif iz {11460|.
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7295.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sana.806

7296.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami  dari  Qatadah,  tentang  firman Allah  SWT,   5£j

±risj`! i:1ji 6S±' \=±j'  ;:+,  ''Seszi#ggzfA#}Ja  dz.  a#/czra
mereka    ada    segolongan   yang   memutar-mutar    lidahnya
membcrca .4/ K!./ab, " hingga flrman-Nya  6|jfj€{ F;  ''Sec7¢#g
merefacz   me#ge/¢*wj., "   ia   berkata,   "Mereka   adalah   Yahudi
musuh-musuh    Allah.    Mereka    merubah    Kitabullah    dan
mengada-ngada  di   dalamnya,   lalu   menyatakan   bahwa  itu
semun berasal dari Allah SwT."807

7297.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan   kepada   kani   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sana. 808

7298.   Muhammad   bin   Sa'd  menceritakan  kepadcku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Bapakku  menceritakan
kepadaku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman
Allah   SWT,    ±£sj'!   i:i+i   sde'   t±£'  ;i+,   gfj
"Sesungguhnya   di   antara   mereha   ada   segolongan   yang

memutar-mutar   lidahnya  membaca   AI   Kitab,"   .[a  bedsalto,

806    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/689)  dan  AI  Qurthubi  dalam  4/ JamJ.' /J.

Ahham AI Qur`an (4/12\).
807   Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/688)  dan  As-Suyuthi  dalam  i4d-Dw„  j4/

Mantsur(214®.
808   |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (2/688)  dan  As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dw"  i4/

Mantsur(2146).
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"Mereka   adalah   kaum   Yahudi.   Mereka  menambahkan   isi

Kitabullah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan. " 809

7299.   AI  Qasim  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadcku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, ;{i, 5;i

±Sfi\> ;Sji 'o:if i. \=S "Sesungguhnya di antara mere-ha
ada  segolongan yang  memutar-mutar  lidchnya  membaca  AI
Kz./czb, " ia berkata, "Mereka adalah sekelompok ahli kitab.  6.jL+

i:i+iitulahperubahanyangmerekalckukan."8)0

Abu   Ja'far   berkata:   Asal   ,k?ta  .;;!`   Tengandung   arti
membalik, seperti ungkapan seseorang ®% ifJ e% cfJ yang maknanya,
si  fulan membalikhan tangan  si  fulan.' Juga sana dengan perkataan
seorang penyair,

.4G S (fiS)`, i, :LJ G},

"Allah membalilckan tangan-Nya, Dialah yang mengalahkarmya. '8 I I

Diungkapkan    dalan    bahasa    Arab    i;`\=J3    ofuJ    ¢j    ''Dz.cz
membalikkan tangan dan lisannya. " Be""k mudh;ri'-nya ardaLlch €ji,
sedangkan bentuk masfec7crr-nya adalah @.

Lafazh 1>i ®it :£b cJ' a maknanya adalah, tidak seorang pun
membantingnya.

Lafazh  /i:Aj°1   1:a|{  ¢3j`ty   aj!3  maknanya  adalah  orang  yang
sangat memusuhi, bertahin di dalarmya dan tidak pemah mau kalah.

809    |bnu Jauri dalam Zed A/ A/asz.r (I/411),  AI Baghawi dalam Mc7'c[/J.in Af-Ta#zj./

( I/497), dan As-Suyuthi dalam 4d-D!irr ,4/ Ma#tsur (2/46).8[°   AI Qurthubi dalan ,4/ /ami.' /I. AAfam A/ g#r `a# (4/121).
8]L    Penyaimya  adalch  Far'an  bin  Al   'Araf  As-Sa'di  At-Tamimi,  yang  dikenal

dengan sebutan Far'an bin Ashbali bin AI A'raf.  Diungkapkan dalam A/-£f.saw
dalam bchasan kata (¢j). Lihat A4:ci J.am Any-Sp;!i 'ara (317).
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Seorang penyair pemah berkata,

i:juli f;4ii 'jGi Lj:so'    #   a;j:4i ir I:fa j! ± Ors~ pe
`,,,

"Seandainya mereka memusuhiha karera Laila, niscaya ahan aha

Patahkanlehermerekakarenanya.'B]2
®cO

ji;`£:fit;'f±.fj<±sj.i'fi{a±zj:;:®ir=;,6gi6
;±±ri¥#j{;Jt9j,fi{e3'.cfj\5\±,(;JLr,Cfu,

© s+3l€ #c33 ae.i s#2
"T;drk quajar bagi seseorang man«sia yang AIlah berihan

kepndanya AI Kitaiz>, mrmh dan kenchian, [al« did berhato
kepade ma"usta, `Hendal¢]ch krm" meniadi Penyem,ba+-
Penye"iba[hk„ b"]can Penyembch Allch'. Akan tetapi (ditl
berhato) , 'Hendaklah ham« iriaenjadi orang-orang rchbani,
karena hamw selal" mengap.arlcan AI Kitab dan disebabkan

kamu tetap .tnemperdiarinya` ."

(Qs. Aal 'Imraan [3]: 79)
Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya adalah,  "Tidak  pantas  bagi

seorang manusia .... "

Lafazh  ;Jl    adalah  bentuk  jamck  dari  lafazh  bc7#z.  crd¢m

(manusia), yang tidak memiliki bentuk tunggal, seperti lafazh cr/ gcrwm
(kaun)  dan a/ A¢a/a  (mckhluk),  nanun terkadang mengandung  arti
tunggal.

8]2   Bait ini ada dalam A/-£i.sa# dalam bahasan kata (lJj).
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Lafazh <±=Sj.i S(  i=;*j;;  ®i  maksudnya  adalch  orang  yang
diturunkan kepadanya kitab-Nya.

Lafazh 'fa.{j  maksudnya  adalah,  diajarkan  pula  kepadanya
hikmch.

Lafach €=±Ii; maksudnya adalah,  diberikan pula kepadanya
kenabian.

Jadi,   maknanya   adalah,   "Tidak  pantas   baginya  mengajak
manusia  untuk  menyembah  dirinya  sendiri,  sementara  Allah  SWT
telah   memberikan   AI   Kitab,   hikmch,   dan   kenabian   kepadanya.
Semestinya  dia  mengajak  orang  lain  untuk  mengenal  Allah,  serta
menunjukkan  kepada  mereka  hukum-hukum  Allah.  Bahkan  mereka
hendaknya menj adi panutan dan mengenal Allah, dengan menunaikan
segala   perintah-Nya   dan   menjauhi   segala   larangan-Nya,   karena
merekalah   yang  menjadi   pengajar  AI   Kitab.   Mereka  pula  yang
mengajarkanya."

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turn kepada satu kaum
dari kalangan ahli kitab, mereka berkata kepada Nabi SAW, "Apckah
engkau mengaj ak kami untuk menyembahmu?"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7300.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamali
menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Ibnu     Ishaq
menceritakan    kepeda    kami    dari    Muhammad    bin    Abi
Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id bin Jabir, deri Ibnu Abbas,
ia  berkata,  "Ketilra  ulana  Yahudi  dan  Nasrani  dari  Najran
berkumpul di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau mengajak
mereka kepada Islam,  Abu Rafi AI  Qundchi berkata,  'Wahai
Muhammad,  apakah  kanu  ingin jika  kami  menyembahmu,
seperti   kaum   Nasrani   menyembah   Isa?'   Seseorang   dari

penduduk Najran yang beragana Nasrani, yaitu Ar-Riyis, lalu
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berkata, 'Oh. . .itu yang kanu inginkan wahai Muhammad, dan

apakah  itu  yang  en8kau  dakwahkan!'  (kira-kira  demikianlali
perkataannya).    Rasulullch    SAW    lalu    menjawab,     '4ha
berlindrng  kepada  AIlch, jiha  aku  beribadah  kepada  selain
Allah, atau memerintahhan yang lain untuk beribadeh kepade
selain-Nya!  Bukan untuk itu aku diutus, dan Allah pun tidak
memerz.#/crAha»Azf       «»/wh      I./«'.       (Kira-kira      demikianlah

P:eftf:¥#A¥¥T&](a1¥jn.¥¥r.;,?a:;Na}:r6G%
seseorang manusia yang Allah  berikan  kepadanya_ 4l  Kitab,
h%auhfmnu=unfhta(n:;#afi:=m%-Es%m{;#P}=.t£`Dt

7301.   Abu Kuraib menceritakan kepada kani, ia berkata: Yunus bin
Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata:  Muhammad bin
lshaq menceritakan kepada kani, ia berkata: Muhanmad bin
Abi   Muhammad   (maula   Zaid   bin   Tsabit)   menceritakan
kepadaku,    ia    berkata:    Sa'id    bin    Jabir    atau    lkrimch
menceritakan kepadaku dari lbnu Abbas, ia berkata: Abu Rafi
AI   Qurdzhi   berkata..„   Ia  lalu  menuturkan  seperti  riwayat
Sebelurmya.814

7302.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang fiman Allah SWT,    6g(

%J:,g3jfLfj,:r#:5w,£;fiagf£;ir'f„,g¥za£;„.i,.a'#;,
Allah berikan kepadanya AI Kitab, hikmah dan kenabian, lalu
dia   berkata   kepada   manusia,   'Hendahiah   kamu   melyadi

penyembah-penyembahku    buhan    penyembah    Allah',"    .Ta

8`3   As.Suyuthi dalan Ad-Dwrr j4/ "a#tsur (2/46).
8"   AI Bachawi dalam Aft 'a/I.in ,4/-ra"zJ./ (I/498).
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berkata,  "Tidak  pantas  bagi  orang  yang  telch  diberikan  AI
Kitab, ,Hikmah, dan kenabian, memerintahkan yang lain untuk
menjadikannya sebagai tuhan selain Allah. " 8 "

7303.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sama.8]6

7304.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata,  "Orang-orang kalangan
Yahudi  menyembah  manusia  bukan  kepada  Rabb  mereka,
dengap merubah Kitabullch dari yang semestinya. .Allah SWT
I,%r::'r`;£'`5'£f;'#.fi,c¥an¥%'az#fi££{#~r6b€:,.
seseorang manusia yang Allah  berikan  kepadanya  AI  Kitab,

hikmah   dani kengbian,  `lalu  dia  berkata  kepada  manusia,
"Hendcklah  harm  wiely`adi  penyembah-penyembahha  buhan

pertyembaA   i4//ch". '   Mereka   lalu   memerintahkan   manusia
dengan perkara~perkara yang  tidak  diturunkan  oleh  Allah  di
dalankitabnya.M817

Penakwilan  r]rman  A]]ah  SWT:   £±±f;  (jJ c9;  tHhan
tetapi   [dia   berkata),   ''Hendaklah   kQLmu   menjadi   orang-orang
rabbani.").

Abu  Ja'far  berkata:  Maksudnya  adalch,  "Akan  tetapi  dia
berkata  'Jadilah  kalian  orang-orang  yang  rabbani'."  Kata  "berkata"

8]5    A| Qurthubi dalan A//ami.' /i..4Aham j4/ g„r`ar# (4/121).
8L6    |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (2/691) dan  lbnu Athiyah dalam ,4/ MzfAarr/.r

AI Wdyiz (11462).
8'7    |bnu Athiyah dalan 44/ Mwharrj.r i4/ Wa/.J.z (I/462).
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tidak diungkapkan secara zhahir, namun dapat dipahami dari redaksi
kalimat.

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna kalimat  ijJ
':f±f;"Hendcklahhamumenjadiorang-orangrabbani."

Pertama:   Sebagian  bexpendapat  bahwa  maknanya  adalch,
"Jadilah kalian orang yang bijak dan berilmu."

Riwayat-riwayat yang sesuni dengan makna tersebut adalch :

7305.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Abdurahman menceritakan kepada kami, ia berkata:
Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari  Abu
Razin,  tentang  fiman  Allah  SWT,  ;:;}f;  i;J ''Z7e»dcrt/oA
hamu  mertyadi  orang-orang rabbani,"  ia bck:ataL,  "Makmanya
adalah, "Orang-orang bijak dan beri|mu. "8t8

7306.   Abu   Kuraib   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur,
dari   Abi   Razin,   tentang   fiman   Allah   SWT,   ;=;±f;i;J
"Hendahiah kanu menjadi orang-orang rabbani," .Ta beak:ata,
"Maknanya adalah, orang-orang bijak dan beri|mu. "8]9

7307.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Hakkam
menceritakan kepada kami dari Amr, dari Manshur, dari Abu
Razin, dengan riwayat yang sama.820

8`8    Ibnu Abi Hatin dalam tafsimya (2/691) dan Ibnu Athiyah dalam .4/ A4wharr;.r

AI Wdyiz {11462).
8]9    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsirnya  (2/691)  dan  Ibnu  Jauzi  dalan  Zcrd A/ M"z.r

820   i:|4ut5Abi  Hatim  da|am tafsimya (2/691)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  Zad .4/ MasJ.r

(I/415).
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7308.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Jarir
menceritakan  kepada  kani  dari  Manshur,  dari  Abu  Razin,
tentang  fiman  Allah  SWT,   ;±}f;  i;J "fJe»daA/aA  ham%
me#/.crdz. orcr7?g-orcr#g rabbcr#J., " ia berkata,  "Maknanya adalah
orang-orang bijak dan beri|mu."82]

7309.   Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Husyaim menceritakan kepada kami dari Auf, dari AI Hasan,
tentang  firman  Allah  SWT,   ;±}f;  (;J ''fJc#dak/aA  ham„
me#/.acJi. orcrjtg-orang rabbcI#]., " ia berkata, "Maknanya adalah,
'Jadilah   kalian   sebagai   orang-orang   yang   mengerti   dan

berilmu..w822

7310.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Isa
menceritakan kepada kanii dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang  firman  Allah  SWT,   ;±}f;  i;i ''fJe#da#aA  hamw
me#/.crcJj ora#g-ora#g rcrbbcr#z., " ia berkata,  "Maknanya adalah

Para fuqaha. w823

7311.   AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sana.824

7312.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

82!    |bnu  Abi  Hatin  dalan tafsimya (2/691)  dan  Ibnu  Jauri  dalam  ZcJd i4/ Masz'r

(I/415).822   |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (2/692) dan AI Mawardi dalam i4#-IV#*a/ wa A/

Uyz`"(I/405).
823    Mujchid dalam tafsimya aial. 254) dan As-Suyuthi dalam 4d-D%rr ,4/ Marzts„r

824#£5:}dda|amtafsimyaoa|.254)danAs-Suyuthidalami4d-ZItf"A/Ma»tswr

(2/251).
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kepadcku dari Ibnu Juraij, ia berkata: AI Qasim mengabarkan
kepadcku  dari  Mujahid,  tentang  firman  Allah  SWT,       i;J
':f±±;  "Hendaklch  kamu  mekyadi  orang:corang  rabbani,"  .la

berkata, "Maknanya adalah para fuqaha. "825

7313.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,    i;i
<:f±f; "Hendaklch kamu menjadi  orang-orang r?bb?ni," :a

berkata,   "Maknanya   adalah,   'Jadilch   sebagai   fuqaha   dan
ulanai.M826

7314.   AI  Hasan  bin  Yahya menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  mengabarkan kepada kani,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Man.shun bin AI Mu'tanir`, deri
AbuRazin,tentangfimanAllahSWT,;g±f;i;r"He#da#afo
hamj me"/.ndl. ora#g-or¢#g rabbai¢z., " ia berkata,  "Maknanya
`adalch para ulama yang bijak."

Ma'mar berkata, ".Qatadch berkataL.... w 827

7315.   Muliammad  bin  AI  Husain  mehceritalin  kepada  kani,   ia
berkata:'  Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada

§=i'£,late::=:fai.£§iathA,Tincse#ian#;ad{};#„?a#Aas;
fam# me#/.crdI. oraz!g-ora#g rabb¢#z., " ia berkata, "Makna kata
ar-rcrbba#J. adalch orang-orang bijak dan fuqaha. " 828

825    Mujahid dalam tafsimya (hal. 254)
826   |bnu Abi  Hatim da|am tafsimya (2/692) dan  lbnu Jauzi  dalam Zad A/ "asJ.r

(1/413).827    |bnu Athiyah dalam4J Mwhar7.j.r ,4/ Wa/.Jz (1/462).
828   As-Suyuthi da|am .4d-D"rr j4/ Mantsur (2re51) dari Ibnu Abbas, ia menuturkan

sunbemya dari lbnu Jarir.
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7316.   Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada kanii,  ia berkata:  Sufyan  mengabarkan
kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang lafazh
®jjtJl, ia berkata, "Maknanya adalch para fuqaha dan ulana.
Mereka ada di atas para a/ chbar."829

7317.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Pamanku
menceritckan  kepadaku,   ia  berkata:   Bapakku  menceritakan

ie,?id¥w:T#;TSy;,,,dfi:;dl"T:„A:bma:,:eon";=d::I,T":
ora»g rabba»f., " ia berkata, "Maknanya adalah, 'Jadilah orang-
orang yang bijck dan pahan'."830

7318.   Diriwayatkan kepadaku dari AI Minjab,  ia berkata:  Bisyr bin
lmarch  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Hamzah  Ats-
Tsanali,  dari  Yahya  bin  Uqail,  tentang  firman  Allah  SWT
'ljffsfil'9   €js±Sffi\  "Orang-orang  alim  mereha,  dan  pendeta-

pendeto, " (Qs.  AI  Maa`idch  [5]:  63),  ia  berkata,  "Malmanya
adalch fuqaha dan u|ama.M831

7319.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  AI   Minjab,   ia  berkata:   Bisyr
menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-Dhahhak,
dari lbnu Abbas, dengan riwayat yang sama.832

7320,,   Ibnu Sinnan AI Qazzaz menceritakan kepadaku, ia berkata: AI
Husain bin AI Hasan AI Asyqar menceritakan kepada kami, ia
berkata:  Abu Kudainah menceritakan kepada kami dari Atha
bin Sa`ib, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas, tentang firman

829   |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (2/692).
83°   |bnu Abi  Hatim  dalan  tafsimya  (2/691)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  Zad A/ "crsJ.r

(1/415).83t    A| Baghawi dalan Mo 'a/7.in.4/-ranez./ (I/498).
832    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/692).
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A;Ilaln  SWT,  ':±±±; \3}5 "Hendaklah  hamu  mertyadi  orang-
ora»g rabba»7., " ia berkata, "Maknanya adalah, 'Jadilah orang-
Orang yang bijck dan pahanl.M833

7321.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain   bin   AI   Faraj,   ia
berkata:   Aku  mendengar  Abu  Mu'adz  berkata:   Ubaid  bin
Sulaiman   mengabarkan   kepada   kani,    ia   berkata:    Aku
m#:ni3arJ?£:E:k¥Ackha::k:?",i::=r8a:g=ora":'lr?bjoY,T','

ia berkata, "Maknanya adalch, 'Jadilch fuqcha dan u|ana'. "834

Kedua:  Berpendapat  bahwa  maknanya  adalah  orang-orang

yang bijak dan her(ckwa.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7322.   Yahya  bin  Thalhah  AI   Yarbui  menceritakan  kepadaku,   ia
berkata:  Fudhail  bin  Iyadh  menceritakan  kepada  kami,  dari
Atha bin Sa`ib, dari Sa'id bin Jabir, tentang firman Allah SWT,
i=::riE 13}r "Hendaklah kamu mertyadi orang-orang rabbani,"
ia berkata, "Malmanya adalch, 'Jadilah orang-orang yang bijck
dan bertckwa.. M835

Ketiga : Bexpendapat bahwa mereka adalah para pemimpin.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7323.   Yunus bin Abdil A'la menceritckan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

833    Adh-Dhahhak   da]an   tafsimya   (I/250)   dan   As-Suyuthi   dalam   14d-Dzw  A/

Mantsur (2/4]).
834   Adh-Dhahhak   dalam   tafsimya  (I/250)   dan   As-Suyuthi   dalam  j4d-D#rr  j4/

Manlsur (2M]).
835    As.Suyuthi dalam Ad-Dwrr ,4/ MaHtswr (2/47).
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Ibnu  Zaid  berkata,  tentang  flman  Allah  SWT,  ;:;}f;  i;J
"Hendaklah kamu mekyadi orang-orang rabbani," .Ta bckiTfa.
"Lafazh 6£b=Jl maknanya adalah yang mengatur manusia dan

mengurus   Lrusan   mereka.   Kata   i{J~j!}£   maknanya   adalah
mengunsi mereka. "

Ia  lalu  membacakan  fiman  Allah  SWT,  6#S{ ;€!<;i Y'j'j`
'|)(;1Spl') "Mengapa orang-orang alim mereha, pendeta-pendeta

mereha f!.dcr* me/crraieg mereha. " (Qs. AI Maa`idah [5]: 63), ia
berkata,  "Rcrdbcznz.)i)/2m  maknanya  adalah  para  pemimpin  dan
ulana.w836

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang benar adalch
yang menyatakan bchwa kata rab6a#z.)a;ef# merupakan bentuk janak
dari  kata  rabbcI#[.,  sementara  kata  r¢bba/?z.  dinisbatkan  kepada  kata
rcrbbcr#,  yang  artinya  orang  yang  mengurusi  yang  lain.  Misalnya
adalali yang diungkapkan oleh Alqamah bin Abdah,

Ljji; c:±p cgi;j ae3   #   €;u:3 ap'! Oi=2;i i;` 'i=r3
"Seharang kebutuhanha .engkou urusi, sebelumnya _aha diurus oleh

yanglainyangmengabaikanku.1837

836   A| Mawardi dalam ,4n-Ivefhaf w8 ,4/  Uyzf» (1/405), AI Baghavi dqlam Ma 'a/J.in

j4/-7anzJ./ ( 1 /498), dan As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr .4/ Mawtsur (2/47).
837   Bait ini ada da|ani Ad-Divan (hal,  23) dari gasr.dch yang dilantunkan oleh AI

Harits  bin  Abi  Syamr  AI  Gasani,  Raja  Ghasan.  gasidch  ini  termasuk  Bafr
7lfoowz./ yang jumlch baitnya 39.
Riwayat yang ada dalan Dtwar adalah,

+J!„J,tJ,?ji`JC:lljJ...¢`uiay!:=-li3,,`c-iJ
Alqamch bin  Abdch adalah Aqamch AI Fahl.  Dia wafat (20  SH/603  M).  Dia
berasal  dari bani Taniim,  seorang penyair pada nasa Jahiliyah,  dan termasuk
generasi  kedua.  Ia  pemah  semasa  dengan  Umru'ul  Qais,  bahkan  keduanya
pemch saling berlomba.
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Lafazh ¢i{?i mengandung arti mengurusiku, jadi makna bait ini
adalah,  "Sebelum kamu ada orang yang mengurusiku, tetapi mereka
mengabaikarmya, maka akhimya aku meninggalkannya. "

Bentuk  med72z.-nya  adalah  ®p3,  bentuk  7"ndfoar7.'-nya  adalah

L};, bentuk mc7sACJczr-nya adaalch Crj, dan bentuk z.sz.in /c7'z./-nya adalah
I+13.   Jika  yang  dimaksudkan  adalah  in"ba/agrA,  mcka  lafazhnya

adalah aurj, sana seperti kata +®l:Af yang berasal dari kalimat {r;£{£ (,*J`

(mengantuk).

Biasanya sAj.gfoa/ in"6a/ag"ch dengan wazo« +®stii berasal dari
kafa kerja dengan fi'il  madhi  yang di-hasrah-kan ain fi'i-lnya (Jri),
seperti  lb:i  t3a£E3  t-®l:Z:. yang berasal  dari kata kerja    tj<+.  ;:.
¢3}{ tf3;3  ¢:;£i£ i;fa£3. Akan tetapi terkadang juga berasal dari k;ta
kerja dengan  'cH.# J}''j./ mad¢j. yang berharakat /¢/rfech, seperti dari kata

Lii£ JjJ` dan L}; +3.
Jika  demikian  masalahnya,  maka  rc7bba#  sama  seperti  yang

karni    gambarkan    tadi,    lalu   rcrbba»z.    adalah   nisbat    kepadanya,
sementara seseorang yang paham fikih dan hikmah adalah orang yang
mengurusi  manusia dengan ilmunya.  Demikian pula orang bertakwa

yang memiliki hilrmah dan seorang pemimpin yang mengurusi urusan
kemaslahatan manusia. Ringkasnya, yang mengunisi urusan manusia,
baik  dunia  maupun  akhirat,  pantas  masuk  ke  dalam  firman  Allah
SWT,':i;±±;\5¥}¥cS')"Akantetapihendaklahkalianmertyadiorang-
orangrabbani."

Jafi,    rcrb6a»z.)o/ci#    maknanya    adalah    orang-orang    yang
dijadikan  sandaran  bagi  yang  lain,  baik  dalam  fikih,  ilmu,  urusan
agama, maupun urusan dunia.

0leh  karena  itu,  Mujahid  berkata,  "Mereka  ada  di  atas  a/
chbcrr',    karena    cz/    aAdar    adalah    ulama,    sementara    rabbani
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menggabungkan antara ilmu, fikih, dan kemanpuan dalam mengatur
serta mengurus rakyat, demi kemaslahatan dunia dan akhirat mereka."

Penakwi]an firman Allah SWT:  C33  cO-i S#2 ;;glq
'o}i:i  ;33  (Karena  kamu  selalu  meniajo;k;n  drl -Ki;ab  do;n

disebabkan kamu tetap mempelofarinya).

Abu  Ja'far  berkata:  Ahli  qira`at berbeda pendapat tentang
bacaan ayat tersebut:

Pertama:   Kebanyakan   ulana   Hijaz   dan   sebagian   ulama
Bashrahmembacanyaajin€;=rC.;(dengan/oyangberharakat/cr/feafo
dan /czm tanpa /asydz.dy, yang maknanya adalah,  "Dengan ilmu kalian
terhadap  AI  Kitab  dan  usaha  kalian  dalam  mempelajarinya,  juga
dengan membacanya. "  Alasan mereka adalah, jika huruf /czm-nya di-
/crs);dz.d  dan  huruf  /cz-nya  di-cJ7!crmmczfe-kan,   maka  semestinya  kata
6*3®Jjjugademikian.

Kedua: Kebanyakan ulama Kufah membacanya  6jiiiJ± ;=r fu;
LJ\£<j`  (dengan  /cJ  yang  di-d7!ammch-kan  dan  /am  dengan  /as);d7.4),

yang  maknanyanya  adalah,   "Karena  kalian  telah  mengajarkan  AI
Kitab kepada manusia, dan kalian pun tetap mempelajarinya. " Alasan
mereka adalah, orang yang mengajar haruslah orang yang beri|mu,838

jadi  orang  yang  mengajar pasti  a/7.in,  tetapi  tidak  setiap  orang  yang
cr/z.in merupakan seorang pengajar.

Mereka   berkata,   "Jadi,   bacaan   yang   benar   adalah   yang
mengandung pujian lebih luhur, yakni menyifati mereka sebagai orang

yang mengajarkan AI Kitab."

Riwayat-riwayat yang sesuni dengan makna tersebut adalah:

838    Ma'ani AI Qur`an (\1224).
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7324.   AI   Mutsanna   menceritakan ' kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Yahya  bin  Adam
menceritakan kepada kani dari Ibnu Uyainah, dari Humaid AI
A'raj,  dari  Mujahid,  bahwa  dia membaca,    6jsi€   ji3'\=3
6J±3l€  ;i3~ \£3  €£Sj.i  tanpa   /¢s}7dz.d   dengan   /a   yang
berharakat/crffecrfe.

Ibnu   Uyainah   berkata,   "Mereka   tidak   akan   mengajamya
kecunli mereka tchu.M839

Abu   Ja'far  berkata:   Menurut  kami,   bacaan   yang  benar
adalah  dengan  fczT yang  di-c}foamm`ch-kan  dan  /c7m  di-/as);Jz.d,  karena
Allah SWT menyifati mereka sebagai sindaran manusi; dalam agana
dan  dunia mereka, juga orang  yang memp6rbaiki  dan membimbing
mereka.

AllahSWTberfirman;gig;ngi;Jt#;''4ha#/e/apz.foe#daA/crfo
kalian   mertyadi   orang-orang   rabbani,"   sepertii   yang   telah   karhi

jelaskan, berkaitan dengan makna kata rcrbba#i., kemudian Allah SWT
mengabarkan bahwa mereka  adalah orang yang mengurusi  manusia
dengan mengajarkin` din mequbacakan AI Kitab kepada n|er?ka.   '   `

Ada  juga  yang  menyatakan  bchwa  yang  dimaksud  dengan
c7i.rasaA adalch fikih.

Penafsiran  tentang  makna  kata  d7+cz5aA  adalali  membaea  AI
Kitab, karena kata tersebut di-c7fha/-kan k;Pada kalimat` ¢risj-i S;±i€
"Karena hamu selalu mengdyarhan AI  Kitab:..," dan yaus di"alrsnd

dengan AI Kitab adalah AI Qul`an. Jadi, meinpelajari AI Qur`an lebih
utama   daripada   mempelajari   fikih,   karem   kata   tersebut   tidak
diungkapkan sebel-ya.

839    A:bu Hzryych dalarn AI Bahr AI Muhith (3180).
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Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7325.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Yahya  bin   Adam
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Abu    Zakariya

:::::t:;„fas::u£;am::;:yz]Qg|{Lsa#2s##£
cO.{maksudnyaadalahfikih.w840
Jadi,  makna  ayat  tersebut  adalah,  "Akan  tetapi  dia  berkata

kepada mereka  `Wahai manusia, para pemimpin, baik dalani agama
maupun urusan dunia, jadilah kalian rab6a»z., dengan mengajarkan AI
Kitab  kepada  mereka,  juga  isi  kandungannya,  baik  perkara  yang
berkaitan dengan hal-hal halal maupun haram, fardhu maupun sunah,
serta  segala  makna  yang  terkandung  di  dalamnya  berkaitan  dengan
urusan   agama   mereka.   Demikian   pula  dengan  membacakan   dan
mempelajarinya'."

cO

i£;i¥jfo"i>+5£tjE6rG3i fj'iquib,i£€®if¥t-y';
•`Ss',.£

"Ddpr (tidrlc wajar Pe4!a baginya) meiriy.4"hm« menjndihan

nddihat dan pare nabf sebagdi t«han. Apahah (pat«t) did
meny«"hm« berhact kehafiran dj wckfu ham« s`«drh

(menganwt agrma) Islam.?"
(Qs. Aali 'Imraan [3]: 80)

840   Ibnu  Abi  Hatim  dalan  tafsimya  (2/692)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  i4/

Mantsur (2M]).
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Abu Ja'far ber[uta: Ulama qira`at berbeda pendapat dalam
membacakalimat#3:i£.f;:

Pertama: Ulana Hijaz dan Madinah membacanya (f}lf i))
karena    menunlt    mereka    kedudukannya    adalah    kalimat    yang
mengawali,  serta  merupakan  berita  dari  Allah  SWT  tentang  Nabi
SAW.  AIlch berfirman,  "Wahai manusia!  Dia tidak memerintahkan
kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi sebagai tuhan. "

Mereka    berdalil     dengan    bacaan    Ibnu     Mas'ud     yang
membacanya    (*}!b:    J'3).     Mereka    berkata,     "Masuknya    J'
menunjukkan bahwa redaksi tersebut tidak berkaitan dengan redaksi
sebelumnya.  Ketika  kata  J'  dengan  i  maka  kata  kerianya  dibaca
denganra/a'.

Kedua: Sebagian ulama Bashrah dan Kufah membacanya ( Y3

iJ}lD dengan ra yang berharakat /HfAch, karena di-cz/Aa/-kan kepada
kalimat  /dy  'Ji£  ?'.  Jadi,  maknanya  adalah,  "Tidak  sepantasnya
seseorang diberikan AI Kitab."

Mereka lalu berkata,  "Lafach *}'b: .Oi q3  maknanya adalah,
"Tidak pantas pula dirinya memerintahkan kalian untuk menjadikan

malaikat dan para nabi sebagai tuhan."84]

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang benar -menurut kani-
adalah(;i}5J'Y3)dengan#asfaabkarenamenyambungdengankalimat
sebelumnya.   Jadi,  tafsirannya  alalah,   "Tidak  wajar  bagi  seorang
manusia  yang   Allah  berikan  kapadanya  AI   Kitab,   hikmah   ,dan
kenabian,   berkata   kepada   manusia,   Hendaklah   kanu   menjadi
penyembah-penyembahku,  bukan penyembch AIlch'.  Dia juga tidak
pantas  menyunihmu  menjadihan  malaihat  dan  para  nabi  sebagai
Tthan.„

ul    zad AI Masir{11414).
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Itu karena ayat tersebut tunm kepada satu kaum yang berkata
kepada Rasulullah SAW, "Apakch engkau ingin aku menyembahmu?"
Allah  SWT  lalu mengabarkan bahwa tidak  sepantasnya Nabi  SAW
mengajak  manusia  untuk  beribadah  kepadanya,  tidak  pula  untuk
menjadikan   malaikat   dan   para   nabi   sebagai   tuhan,   akan   tetapi
semestinya dia mengajak mereka menj adi rabba»z..

Adapun  jawaban  bagi  kelompok  yang  membacanya  secara
ra/cr',  maka  atsar  Ibnu  Mas'ud  yang  dijadikan  hujjah  oleh  mereka
adalah  riwayat  yang  tidak  sfocrfa!.fo  sanadnya,  karena  atsar  tersebut
diriwayatkan  oleh  Hajjaj  dari  Harun  AI  A'war.  Walaupun  riwayat
tersebut  memang  benar,  namun  sama  sekali  tidak  bisa  dijadikan
hujjah,  karena bacaan yang sAaAj.A -yang  diriwayatkan oleh kaum
muslim dan diwariskan dari nabi mereka, Muhammad SAW- tidak
boleh  ditinggalkan  hanya  karena  penakwilan  dengan  dasar  bacaan

yang  dinisbatkan  kepada  sebagian  sahabat,  terlebih  jika  penukilan
tersebut memiliki kemungkinan salah.

Abu Ja'far berkata: Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Tidak
sepantasnya  seorang  nabi  memerintahkan  kalian  agar  menjadikan
malaikat  dan  para  nabi  sebagai  tuhan,  sebagaimana  tidak  pantas
baginya   untuk  berkata,   `Jadilah  kalian  penyembah-penyembahku,
bukan penyembah-penyembah Allali' . "

Allah SWT kemudian membersihkan Nabi SAW, bahwa Nabi
SAW tidak mungkin memerintahkan umat manusia untuk beribadah
kepadanya.  Allah SWT berfirman jKj.`t +Biti  "4pahafo  /pa/w// dr.a
"e#);2trzt¢mw  berbwa/ fefac7givcr#. " Mananya adalah,  "Wahai  minusia,

apap+ap patut nabi kalian menyuruh kalian berbuat kekafiran dengan
meii6Iak  keesaan  Allah  SWT,  setelah  kalian  semua tunduk  kepada
Allah dengan ketaatan dan penghanban?" Maksudnya, hal itu tidck
mungkin terjadi.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:
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7326.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  tentang  fiman  Allah  SWT,   Y'j
•#^=. "Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu," bdrrNIa

maknanya   adalah,   "Nabi   SAW   tidak   wajar   menyuruhmu
menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan."842

®cO

€`3¥3±c;,¥,
±jfi:j6,;£i;2=±'j£,fu>*~a'peL'c3,3i#3r6i±€~c

;,j=OGi;iji#`6j6[6jfii36=rf±&,`s6;.ffi3
©6-3¢t

"Dan (ingrtzch), ketiha Allah me7igrmbil Pe77.anjjan drri

Para nchi, `Sungguh, apa saia yang A]ou beri:ham kepada:mu
beir-«Pa kitob dan hikmch kem«dian datang kepadrm«

seorang raswl yang membenarl¢an apa ycmg add Padamw,
niscoya ham% alcan srmggwh-s«nggtth beriman kepndanya

dan mei'rozongnya'. AZ)ah beifirman, 'Apahah ham«
mengal¢e4i dan meirerima Pe77.anjjan-Kw terhndap yang

demik€an ft«.7' Mereha m€njawab, 'Kanj mengaloui'. A]Iah
beifiir`i'nan, 'Kalan begit« salcsizcanzah (hi Para nabi) drlt

Ak« menjadi salcsi (P4tla) bersama ham44'."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 81)

842    As-Suyuthi    dalam   j4d-Dwrr   A/   A4aHtswr   (2/252),    dan    dia   menyebutkan

sumbemya dari lbnu Jarir dan Ibnu Mundzir.
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Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Ingatlah wahai ahli
kitab,  ketika  Allah  SWT  mengikat  janji  dengan  para  nabi  (yakni
ketaatan mereka kepada Allah)  dalan segala perintah dan larangan-
Nya.

Sebelumnya kami telah menjelaskan makna a/ mz.tsag, beserta

perbedaan pendapat di  antara ulama tentangnya,  maka hal  itu tidak
perlu diulang kembali.

Para  ulama  qira`at  berbeda  pendapat  tentang  firman  Allah
S:WT,  3±S:i ±± ci, ±±;;AS 'C1 "Sungguh, apa sofa yang Aku
berihan kepadamu berupa Kitab dan hikmah. "

Pertama:   Mayoritas   ulanra   Hijaz   dan   Irak   membacanya

(;ZS-ffu')  dengan  /am  yang  berharakat /a/faafo.  Mereka  lalu  berbeda
pendapattentangkata*-r7:

Sebagian  dari  mereka

(kata ganti tunggal), sehingga menjadi

membacanya  dengan  d7zc7m7.r  m2f/c7d
•._ ___  __ __i_ 1=  /. ,,be-*\

Sebagian lagi membacanya dengan d#amJ.r /.amc7A (kata ganti

janak),sehinggamenjadi(f€-FT).

Ahli bahasa juga berbeda pendapat, ketika /¢m yang ada dalam
kata tersebut dibaca demikian.

Sebagian  ahli  nahwu  Bashrch  berkata,  "£crm  tersebut  adalah
/crm    I.a/z.cJcr`    (/am    sebagai   pengawal   kalimat),    seperti   ungkapan
seseorang  C:A:A  :)=aii  .A.:}' (Zaid  itu  lebih baik  daripada kamu),  karena
huruf 7%¢  adalah  i.sz.in,  sementara  kata  yang  ada  setelahnya  sebagai
sAz./ajl, dan /czm yang ada dalam kalimat d! £j.33' dan aJfr|;a££i adalah /arm

4!  *3}'  &13  (demi

d`i  awol  'dan  thir
kalimat, seperti ungkapan liJ3 lii a&'  ¢±r }' bi &13 ei (demi Allah,

gcrscrm  (yang  sumpah),  seakan-akan  dia  berkata,
Allah,  kamu  akan  beriman).  Artinya,  diperkuat

_,                              ®                            ,       ,       ,



J-I -                                                                                                    ,                          Tzrfffr Ach-TTulnd

seandainya Anda datang kepadaku, niscaya akan begini dan begitu).
Tetapi, terkadang tidak demikian, maka kalimat 4 £j.33' diperkuat oleh
/om di akhir kalimat. Juga terkadang d£ :;.P' me'rijad`i khabar untuk   e

;:+i  f¥  dy  i±=;-ff,  seperti  kalima't' a%;qd`  ?13  il  ca'  (demi  Allah,
Anda akan mendatangi Abdullah). "

Mereka berkata, "Anda juga bisa menja.dikan f\S dy ,sebagai
Afoobar  dari  katae,  dan  maknanya  adalah,     aaz>3  ''+\±  {`;
'Ketika Kitab dan hilrmah itu datang kepadamu'. "

Jika demikian, maka kata i. merupckan zczz.dcrA (tanbahan).

Ulama  nchwu  Kufah  menyalahkan  semua  alasan  tersebut,
mereka  berkata,  "£cm  yang  masuk  pada  awal-awal  kalimat /.c}zcr`,
mempakan  huruf jawab  atas  kalimat  sumpah,  seperti  diungkapkan
bagi orang yang berdiri ifi-t§ i6 ::i}' (demi Allah, aku akan mendatangi
orang  yang berdiri).  Dem'ikian pula ungkapan i+i  I;  i6  :i}' (demi
Allah,  cku  akan  berbuat  baik  kepada  yang  berdiri).  Lalu  kalimat

jawabnya menggunakan kata mcr atau /cz.  Jadi, jelas diketahui bahwa
sesungguhnya  /c7m  bukanlah  fc72/Az.d  untuk  kalimat  pertama,  karena

pada dasamya ia diletakkan pada kata mc7 dan /cr."

Mereka berkata, "Jika pada kalimat jawab ada kata mcl dan /¢,
maka diketahui bahwa /am bukan untuk memperkunt kalimat pertama,
karena ia diletakkan pada tempat mcr dan /cr, sehingga kedudukannya
salna dengan kalimat pertana. "

Mereka juga berkata, "Adapun firman Allah SWT,  tr.
aiz>J p\S' dengan makna menghilangkan kata ir., maka p:myataan
itu tidak  dapat  dibenarkan,  karena  sesungguhnya kata i.  yang bisa
masuk  den  dihilangkan,  tidck  menempati  tempat  j.fz.in. 'Tidak  pula
terletak   pada   tempat   4feabar,   ia  hanya   ada   pada   kalimat  /.wftd,

pertanyaan, dan syarat. "
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Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  yang  paling  tepat  menurut
mereka   yang   membacanya   dengan   /am   yang   berharakat  /tz/foci,
adalah,  kata  u'  mengandung  malma  \i{ij',  lalu  rna  dijadikan  huruf
syarat  yang  dimasuki  /am.  Kemudian  kata  kerja  yang  setelahnya
diubah menjadi medfoJ., kemudian dijawab dengan jawab gasam, maka
/am  pertana  menjadi  /am  sumpah,  karena  dijawab  dengan  jawab
sunpah.

Kedua: Sekelompok ulana Kufah membaca dengan /crm yang
di-hasrcr¢-kan   ;±=:;-FT    tJ,.    Mereka   lalu   berbeda   pendapat   dalam

penafsirannya:

1.          Sebagian  berkata,   "Jika  dibaca  demikian,  maka  mc7  dalani
bacaan  ini  mengandung  arti  gjJl,  sehingga  makna  ayat  ini
adalah, ' Dan (ingatlah) ketika Al'lah menganbil perjanjian dari

para nabi, karena kitab dan hikmah yang datang kepada kalian.
Jika   datang   kepada   kalian   seorang   rasul,    seperti   yang
diungkapkan   dalan   Taurat,   maka   sungguh,   kalian   akan
beriman kepadanya'. "

Sebagian  berkata,  "Jika  dibaca  dengan  /crm  yang  di-faczs'rcrfe-
kan, maka maknanya adalah,

arfu®i dy *ii grfu t#i 'L34 &i isi o3!j
-,,,,

`Dan  ingatlah,  ketika  Allah  SWT  mengambil  perjanjian  dari

para nabi, untuk hikmah yang datang kepada mereha'."

Kalimat  A?  :i.33'  kemudian  dijadikan  sebagai  akfodw/  mz.tscrg

(inti janji yang d`i'an6il), seperti kalimat :i:2=l' ::+i\;; tJii{ ''4A« ambz./
jakyi darimu, bahwa kanu akan melahakarmya." k;cke:ne akhdul mitsaq
sria saja dengan diminta sumpahnya (isfi.kfr/CZA.

Jadi, arti ungkapan tersebut menurut mereka yang berpendapat
demikian adalal,
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+i;\i  ;;  .;:<=J ;+\r :r *'L-i tjJIi :;;:ii  fai  :+{=ii ;;3
.Le#'3 q *3? t* u, 'Ci# ]*J

"Dan ingatlah ketiha Allah meminta sumpah dari para nabi,

atas  hikmah  dan  hitab  yang  datang  kepada  mereka,  hapan  soy a
seorang rasul datang yang membenarkan apa yang ada pada mereha,
maha mereha ahan beriman kepadanya, dan menolongnya. "

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling tepat adalali bacaan

yang membacanya  f=£3\€  ~a' ;:;€lf j:i,'rif 3£:i Si; (dengan /c7m
yang berharakat /czlfoch), karena Allah SWT mengambil janji dari para
nabi  untuk membenarkan  setiap rasul  yang diutus  kepada makhluk-
Nya.  Tentunya  di  antara  mereka  ada  yang  mendapatkan  kitab  dan
tidak mendapatkan kitab.

Kenapa demikian? Karena tidak benar menyifati  seorang nabi
dengan   si fat   yang   mengindikasikan   diperbolehkannya   dia   untuk
mendustakan nabi lainnya.

Jika demikian, dan diketahui bahwa di antara mereka ada yang
mendapatkan kitab dan ada pula yang tidak, maka jelas bahwa bacaan
dengan /om yang di-hasraA-kan, dengan makna   dy izfj-FT ggiv ]*i JA

+\Sr (karena kitab yang Aku berikan kepada kalian),  adalch tafsirari
yang tidak benar.

Para ulama lalu berbeda pendapat tentang sosok yang diambil

janjinya  oleh  Allah  SWT  (yakni janji  untuk  beriman  terhadap  apa
yang dibawa oleh para utusan Allah SWT, dengan membenarkannya).

Pertama:   Sebagian  bexpendapat  bahwa  orang  yang  diikat

janjinya  adalah  ahli  kitab,  bukan  para  nabi  mereka,  berdasarkan
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fiman Allah SWT, ,'jj2;3j a.,A.i 3ji~±' ''jvisca)/a fam# afa# swngg%fr-
sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. "

Mereka  berkata,   "Allah   SWT  memerintahkan  umat  untuk
beriman  kepada  utusan  Allah  dan  menolongnya  dalam  melawan
musuh-musuhnya. Adapun para rasul, sana sekali tidak diperintahkan
untuk  menolong  seorang  pun,   karena  dialah  yang  membutuhkan
dalam melawan para penentangnya dari kalangan kafir. Demikian pula
kalangan kafir, tidck mungkin menolong Rasulullah.  Jadi,  siapa lagi

j ika bukan orang-orang beriman yang dipinta pertolongan. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7327.   Mulanmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  lsa,  dari  lbnu  Abi
Najih,  dari  Mujchid, tentang firman Allah  SWT,   '&t 'i£:i ;i;
•,2:3:s5feti,i±=3fl'.!C1::f±£!;.'\'€fro"Dar.(i:ngatlah),,

ketiha AIllah mengambil perjanjian dari para nabi,  'Sungguh,

apa  soy a  yang -Aha  berikan  kepadamu  berupa   Kitab   dan
for.haafo', ''  ia  berka±`a,  "Itu  merupakan  kesalchan  dari  penulis.
Redaksi yang ada dalam qira`at Ibnu Mas'ud adalah,  211 ifi ;!J
'+lssJ\ rfjh 'S)1\ '&!i±  `D;n (ingatlah), ketika Allah pe?ngamtil

pe;janjianddriorarig-orangyangdiberiA|K|tab'.``8¢3

7328.   AI    Mutsarma   menceritakan   kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritckan kepada kanri dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
denganriwayatyangsana.844

843 . tintuk penje|asan kalinat ini,  berkaitan dengan  syubhat yang dilontarkan oleh

kaun orientalis, Amda bisa membaca tahqiq Syailch Ahmad Syckir untuk Tafsir
Ath-Thabari.  Oenj).  Zad 4/  Masj.r  (1/415,  415),  dan  4/  Mwfocrrr!.r  j4/  Wrajr.z
(I/474).us    Lad Ai Masir (\14\S, 4ls) dan AI Muharrir AI Wdyiz (\1474).
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7329.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritckan kepada kani dari Ar-Rabi', tentang firman Allah
SWT:,  ':i;}i ±fa,'RI) '£1 :>ti "Dan  (ingatlah),  ketika  Allah
mengambil     perjakyian     dari     para     nabi,"     .iai    berkeyto,
"Maksudnya adalah, 'Dan (ingatlch), ketika Allah menganbil

perjanjian dari orang-orang yang diberikan AI Kitab'."

Bahkan yang dibaca oleh Ar-Rabi' adalah, 63!jJ.1 3\£:. &1 'Jii ;!3
'++:SJ\ rSjl " Dan (ingatlah), ketiha Allah me;gambii perjanjidn

da;i orang-orang yang diberi AI Kitab. "

Ia (Ar-Rabi') berkata, "Maksudnya adalah chli kitab."

Demikian pula yang dibaca oleh Ubay bin Ka'b.

Ar-Rabi'  berkata,   "Tidakkah  kanu  memperhatikan  firman-
Nya, ,'£|;2=±'j £,AI>  6Jt9' pe: C3, 3;=£ #ji6 ;±=£~C j3  `Kem%d!."
datang kepadanu  seorang rasul  yang membenarkan  apa yang  ada

padamu,  niscaya  karm  akan  sungguh-sunggwh  beriman  kepadanya
dr# me#o/o#grj;a '?  Maksudnya, kalian beriman kepada Muhammad
SAW dan menolong beliau."

Ia (Ar-Rabi') berkata, "Mereka adalch ah|i kitab."845

Kedua:   Ada  yang  bexpendapat  bahwa  orang   yang   diikat

janjinya  adalch  para  nabi,  bukan  unatnya,  (hal  ini  berhubungan
dengan no. 7330).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7330.   AI Mutsanna dan Ahmad bin Hazim menceritakan kepadcku,
keduanya berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia
berkata:  Sufyan menceritakan kepada kani dari Hubaib, dari

845    |bnu  Athiyah  da|am ,4/ M#Ji4rrj.r j4/  Wa/.jz (1/474),  Ibnu  Jauzi  dalam  Zad A/

A/asJ.r ( 1 /415), dan As-Suyuthi dalam .4d-De„ .4/ A/fz»tsur (2/474).
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Sa'id  bin  Jabir,  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata,  "Allah  SWT
men8anbil janji dari  umat para nabi.M846

7331.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
AbdurTazzaq  mengabarkan  kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kani dari Ibnu Thawus, dari bapaknya,
tentang  firman  Allah  SWT,   ;:;€1{ 5i+, 'fii '£i  ;ij  "Da#
(ingatlah), ketiha Allah mengambil perjanjian dari para nabi,"
ia   berkata,    "Sebagian    dari    mereka   membenarkan    yang
lairmya.n847

7332.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari  Ibnu Juraij,  dari Ibnu Thawus,  dari bapaknya,
tfafgrga,f[¥£A]#6SW±f¥;¥f€jg~'gj'f£Safj
(ingatlch), ketika Allah mengambil perjartyian dart para nabi,
'Sungguh, apa saja yang Aha berikan kepadamu berupa Kitab

dan hikmah kemudian datang kepadamu  seorang rasul yang
membe77crrha#   crpc}  );cz#g  c}c7a  pcrc7crmw', "   ia   berkata,   "Allah

mengambil  perjanjian  dari  para  nabi  pertama,  agar  mereka
membenarkan  dan  mengimani  apa  yang  dibawa  oleh  (nabi)

yang terakhir dari mereka.w848

7333.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abdullah bin Hasyim
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sufyan  bin  Umar
mengabarkan kepada kami dari  Abu Rauq,  dari  Abu Ayyub,
dari  Ali  bin  Abi  Thalib,  ia  berkata,  "Allah  tidak  mengutus

846   As.Suyuthi dalan i4d-D#rr ,4/ "a#ts#r (2/47)
847   Abdurraazzak dalam tafsimya (I/399), As-Suyuthi dalan j4d-Dwrr A/ Ma#tswr

(2/47), dan Ibnu Athiych dalam 4/ Mci*arrl.r ,4/ Wa/.i.z ( I /474).848   AbdurTazzaq  dalam tafsimya  (1/399),  As-Suyuthi  dalam Ad-D#rr .4/ "aJ.tswr

(2/47), dan Ibnu Athiyah dalan j4/ Mw4ari.r j4/ Wrcr/.I.z ( 1/464).
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seorang  nabi  pun  dari  Adan  dan  yang  setelahnya  kecuali
mengambil   perjanjian   dari   mereka   tentang   Muhammad;
seandainya  Muhanmad  diutus  dan  mereka  dalan  keadaan
hidup, maka mereka akan mengimani dan menolongnya,  lalu
memerintahkan  kaumnya  untuk  menganbil   perjanjian   itu.
Allah SWT berfiman,  cJ, f=€3\£ ~C3 6f;£li 5:i?,'ai 'j€i ;i;
•j;g±   ±=   `Dan   (irigatlah),   ket_iha-  Allah  menganp:l

perjakyian  dart  para  nabi,   "Sungguh,   apa  saja  yang  Aku
berihan kepadamu berupa Kitab dan hikmah. '849

7334.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadch, tentang fiman Allah SWT,  'i::i Sfj

iisF-Ci,F=ffl±-C1,:;iffi,ff±f6i"Dan-,:ng_atlah,,fetiha
Allah  mengambil  perjanjian  dart  para  nabi,  'Sungguh,  apa
saja yang Aha berikan kepadamu berupa Kitab... '," .\aL berka:fa,
"Maksudnya adalah perjanjian yang dianbil oleh Allah SWT

dari para nabi, agar sebagian dari mereka membenarkan yang
lainnya, menyanpaikan kitabullah serta risalah dari-Nya, lalu
menyanpaikan  kitabullah  dan  risalah  Allah  tersebut  kepada
kaum  mereka,  serta  menganbil  perjanjian  dari  mereka  agar
mereka  beriman  kepada  Muhammad   SAW,   membenarkan
Muhammad SAW, dan  menolong Muhammad SAW."850

7335.   Muhammad bin AI Husain menceritakan kepada kami,  ia -
berkata-:  Ahmad  bin AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kami,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kami  dari As-
Suddi, tentang fiman Allah SWT,   ~Cj 6:;gl{ 6i€t,'&t 'i£:i S}j
•,i;S±  ±= c;, ±±;±^k  "Day  (irgdtlch!,  ketiha _ AIlah

mengambil perjartyian dart para nabi, 'Sungguh, apa soy a yang

849   As.Suyuthi dalam ,4d-Dwrr A/ Ma»tsa/r (2/47).
85°   As.Suyuthi dalam f4d-De/rr A/ A/antspr (2/47).
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Aha berikan kepadamu berupa K}tab dan hikmah'," .Tabedsata,
"Tidak seorang nabi pun sejak Nuh, kecuali Allah mengambil

perjanjian,  agar  dia  beriman  kepada  Muhammad  SAW  dan
menolongnya  jika  Muhammad  datang  sementara  dia  masih
hidup.   Bahkan  dia  hanis  mengambil  janji   kaunmya  agar
mereka mengimani dan menolong beliau SAW jika beliau tiba
Sementaramerekamasihhidup.''85]

7336.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdul    Bakir   bin   Abdil   Majid   Abu   Bakar   AI    Hanafi
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Ibad  bin  Manshur
menceritakan kepada kanii,  ia berkata:  Aku bertanya kepada
AI Hasan tentang firman Allah SWT,  ~t:3 ;:;);I{3iti,'j)i i::i Sis
-,;3:i  ±= ci, ±=±;±^±  "Day  (inga;I-ah),  ketiha  AIlah

mengamhil perjanjian dari para nchi, 'Sungguh, apa saja yang
Aha berikan kepadanu berupa Kltab  dan hilanah...'." Ia Lalha
menjawab, "Allah SWT mengambil peljanjian dari para nabi,
agar  yang  terlebih  dahulu  menyampaikannya  kepada  yang
datangberikutnya,danjanganlahkalianbercerai-berai!''852

Ketiga:   Ada  yang  bexpendapat  bahwa  orang  yang  diikat

janjinya adalah para nabi dan umatnya,  yang dianggap cukup hanya
dengan  menyebutkan  para  nabi,  karena  pengambilan  janji  kepada

yang   diikuti   merupakan   bukti   bahwa   yang   mengikutinya   ikut
dengannya, dan para umat adalah pengikut para nabi.

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7337.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari
Muhammad bin Abi Muhammad, dari lkrimah, atau Sa'id bin

85]    |bnu Athiych dalam ,4/ M"Aarr7.r [4/  Wra/.i.z (I/464) dan As-Suyuthi  dalam j4d-

tw AI Mantsur (214]).
852   As.Suyuthi da|am ,4d-D"rr j4/ Ma"tswr (2/47).
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Jabir,    dari    lbnu   Abbas,    ia   berkata,    "Allah   kemudian
menuturkan peljanjian yang diambil dari Ahli kitab dan para
nabi  mereka,  yakni  janji  untuk  membenarkan  Muhammad
SAW jika beliau datang, dan penetapan mereka terhadap diri
merekasendiri.AllahswTberfirman,~0'6:;€I{5:i?,'&{'£isij
•,j;3:i  ±= ci, ±=;±^S  `Dan  (.ing?j|ah),  k:tika  Allaf i

menganbil  perjakyian  dart  para  nabi,  "Sungguh,  apa  soy a

yangAkuberikankepadamuberupaki|abdanhikmah.'853

7338.   Abu Kuraib menceritakan kepada kani, ia berkata: Yunus bin
Bakir menceritakan kepada kani, ia berkata:  Muhammad bin
Ishaq menceritakan kepada kani, ia berkata: Muhammad bin
Abi   Muhammad   (maula   Zaid   bin   Tsabit)   menceritakan
kepadaku,    ia    berkata:    Sa'id    bin    Jabir    atau    lkrimah
menceritakan kepadcku dari lbnu Abbas, dengan riwayat yang
Sana.

Abu Ja'far berkata: Tafsiran yang benar -menurut kami-
adalah yang menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan berita dari
Allah  SWT,  bchwa Dia  mengambil  perianjian  dari  para  nabi,  agar
sebagian  dari  mereka  membenarkan  yang  lainnya,  1alu  para  nabi
mengambil peljanjian dari umat mereka dengan perjanjian yang sana,

yakni  agar membenarkan para rasul,  nabi,  dan  segala  yang  dibawa
oleh  mereka,  karena  itulah  tujuan  diutusnya  mereka  kepada  umat
manusia. Lalu tidck seorang manusia pun yang membenarkan utusan,
akan berkata,  "Ada seorang nabi  yang diutus kepada umat manusia
untuk mendustakan nabi  lainnya."  Kendati  ada  sebagian umat  yang
mendustckan  para  nabi.   Bahkan  sebaliknya,  jika  ada  yang  telah
ditetapkan    kenabiannya    dengan    s#chz.fo,    maka    mereka    wajib
membenarkannya. Itulah peljanj ian yang ditetapkan oleh semuanya.

853    As.Suyuthi da|am Ad-Dwrr A/ Ma#tswr (2/47).
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Pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut dianbil
dari  umat, bukan dari para nabi,  adalch pendapat yang tidak benar,
karena Allah  secara tegas  telah menyatakan bahwa Dia mengambil

perjanjian   itu   dari   para   nabi.    Demikian   pula   pendapat   yang
menyatakan     bahwa     para     nabi     tidak     diperintahkan     untuk
menyanpaikannya,  merupakan  pendapat  yang  tidak  benar,  karena
Allah secara tegas telah menyatakan bahwa Dia mengambil perjanjian
itu     dari     para     nat)i     dan     memerintahkan     mereka     untuk
menyampaikannya kepada umat.

Mengenai dalil yang dijadikan sandaran oleh Rabi bin Anas,

yakni fiman Allah SWT,  ,'j|£2:3'j .,du> a±±'  ''IV7.scay¢ ham" oha#
sungguh-sungguh  beriman  kepadanya I dan menolongnya," riingga .ia.
berkata,  "Maksudnya adalah ahli kitab," s.aya kqtakan, ` :'Ayat tersebut
saina  sekali  tidak  bisa  dijadikan  dalil  atas  kebenaran ,pendapatnya,
karena para nabi telah diperintahkan untuk membenarkan yang  lain,
dan  hal  itu  metupckan  salch  satu  benfuk  pertolongan  `dari  mereka
kepada yang laimya."

dimcks:dardaal:===Siryab::dr:efaBe#,P£:#£g#gr6S°££J€a¥
'£tl;1')    ''Kemudian    datan6    kepadamu    seorang    rasul    yang

membenarkan apa yang ada padanu, niscaya kamu akan sungguh-
sungguh beriman kepadanya dan menolongnya."

Pertama:   Sebagian  berpendapat  bahwa  maksudnya  adalah

para nabi. Diambil dari mereka perjanjian, agar sebagian dari mereka
membenarkan    yang    lainnya,    dan    menolongnya.     Saya    telah
menuturkan berbagai riwayat tentangnya.

Kedua:   Bexpendapat  bchwa  maksudnya  adalah  ahli  kitab.
Mereka diperintahkan untuk membenarkan dan menolong Muhammad
SAW, ketika Allah mengutusnya.  Allah SWT mengambil perjanjian
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itu dalam kitab mereka. Riwayat yang menjelaskan pendapat ihi juga
telah saya sebutkan.

AdapunKye±:aimBi¥dn:aalpri:y¥t|:i,m#,ugga±d8g6=€Pca%
'k;i:±') .*> 4:;;,.# "Kemudian datang `kepadamu seorang-rasul yang

membenarkan apa yang ada padamu,  niscaya  kamu ahan  sungguh-
sungguh beriman kepadanya dan menolongnya, " alda\\ch ch:hi kj\rfub.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7339.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:
Abdunazzaq  mengabarkan kepada kani,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan    kepada    kani,    ia    berkata:    Ibnu    Tha\ous
mengabarkan  kepada  kani  dari  bapaknya,  tentang  firman
Allah SWT,  5£g-cf f±£3`£  ~0' S:;€l{ 6:i,'df `£i ;i;

-,j;3:±  "Dan '(ingatlah),`  ketika  Allah  m6ngambil  perjakyian
-dart   para   nabi,   'Sungguh,   apa   sdya   yang   Aha   berikan

kepadamu berupa Kitab dan hikmah," .\a bedsa:to, " AIlch SWT
mengambil   perjanjian   dari   para   nabi,   agar   sebagian   dari

;eeii:anT,:4¥#arjk.=>#+fasffa,y%.££]5?6S¥T£~:a±
'Kemudian      datang     kepadamu      seorang      rasul      yang

membenarhan  apa  yang  ada  padamu,  niscaya  hamu  ahan
sungguh-sungguh berirrran kepadanya dan menolongnya'. Aryat
ini  ditujukan  kepada  ahli  kitab.  Allah  mengambil  perjanjian
dari mereka, yakni agar mengimani Muhammad SAW."854

7340.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan  kepadaku  dari  bapaknya,  ia  berkata:  Qatadah

854   Abdu|razzaq  dalan  tafsimya  (1/399)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(2/693).
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berkata,  "Allah  SWT  mengambil  peljanjian  dari  para  nabi,
agar  sebagian  dari  mereka  membenarkan  yang  lainnya,  dan
agar   mereka   menyanpaikan   Kitabullah   dan   risalah-Nya
kepada para haniba. Lalu para nabi menyampaikan Kitabullah
dan  risalah-Nya  kepada  umat  mereka.  Selanjutnya  mereka
menganbil perjanjian dari ahli kitab uli dalam kitab mereka,
sebagaimana disampaikan oleh utusan-utusap mereka- yakni
agar      mereka      beriman      kepada      Muhammad      SAW,
membenarkannya, dan meno|ongnya. M855

Abu Ja'far berkata: .Pendapat yang benar -menurut kami-
adalah    pendapat    dengan    penafsiran,    "Sesun:guhnya    semuanya
merupckan berita dari Allah SWT tentang para nabi-Nya, bahwa Allah
mengambil  perjanjian  dari  mereka  dan  mewajibkan  mereka  untuk
mendakwahnya kepada umat."  Itu karena pada awal  ayat dijelaskan
bahwa   Allah   SWT   mengambil   perjanjian   dari   para   nabi-Nya,
keinudian  Allah  SWT  menjelaskan  sifat  orang-orang  yang  dianbil

janjinya, yaitu dia adalah demikian, dan demikian.

Alasan bahwa  para Nabi mengambil perjanjian dari umatnya
dengan perkara yang merupakan janji yang dianbil oleh Allah SWT
dari  mereka,  adalah karena mereka diutus untuk berdakwch kepada
unatnya atas segala hal yang juga diperintahkan kepada dirinya, yakni
membenarkan  para  utusan  AIlah   SWT,   seperti  yang  telali  kani

j elaskanya sebelurmya.
Abu Ja'far berkata: Jadi, makna ayat tersebut adalch, "Dan

ingatlah   wahai   para   ahli   kitab,   ketika   Allah   SWT   mengambil

perjanjian dari para nabi, yakni, 'Sungguh datang kepada kalian Kitab
dan hilrmah wahai para nabi! Kemudian datang kepada kalian seorang

855    |bnu  ]auzi  da|am  Zed A/  A/asf.r  (1/414)  dan  As-Suyuthi  dalam  4dD&w  i4/

Manlsur(2.Idi).



TfiifirAth-Thha.

utusan  dari   sisi-Ku  yang  membenarkan  apa  yang  kalian  bchwa,
niscaya kalian akan beriman kepadanya dan menolongnya'. "

As-Suddi   pemah   berkata  tentang   makna  tersebut,   seperti
dijelaskan dalam riwayat berikut ini :

7341.   Muhammad bin AI Husain menceritakan hal itu kepada kami,
ia  berkata:  Ahmad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Asbath  menceritakan  kepada  kani  dari  As-Suddi,  tentang
firman Allah SWT,  f±=€3`i  ~0' "Sz/nggzJA,  apa sa/.a yng
Aha  aeri.faow  *epodrm#, " bchwa  Allah  SWT  berkata  kepada

para Yahudi,  "Aku telah mengambil perjanjian dari para nabi
tentang Muhammad SAW. Dialah sosok yang diungkapkan di
dalan kitab kalian. w856

Jadi,  tafsiran  ayat  berdasarkan  perkataan  As-Suddi  tersebut
adalah, "Dan ingatlch wahai ahli kitab, ketika Allah mengambil janji

para nabi dengan apa yang Aku berikan kepada kalian wahai kaum
Ychudi, berupa Kitab dan hikmah. "

Perkataan   As-Suddi   ini   ada   sisi   benamya,   yang   layak
dipertimbangkan,  jika  ayat  tersebut  dengan  redaksi  ;Zg-ff  Li.;,  akan

:e;aa:;::xf:t:I::uia¥:#?g##:f£1i=:ds?kai,dta,'da=

Penakwilan r]rman A]]ah SWT:  *}~`: S .f3:i3 ±;;Si: j6
€;S .\`36 bG!*g (Allah berf i.rman, "Apa`kah  Ja;u meng;-kui dan
menerima  perjanjian-Ku  terhadr[p  yang  demikian  itu?"   Mereka
menjowab, '' Kami mengakui.").

856   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/694) dan lbnu Athiych dalan ,4/ A/wharw.r

AI Wdyiz (\/464)
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Abu Ja'far berkata:  Maknanya adalah,  "Ketika Allah SWT
mengambil perjanjian dari  para nabi  dengan  apa yang  diungkapkan
sebelumnya,   Allah  SWT  berkata  kepada  mereka,   'Apakah  kalian
mengakui perjanjian yang kalian ikat, yakni kalian berianji bahwa jika
seorang  rasul  datang  kepada kalian dengan membenarkan apa yang
ada pada kalian, niscaya kalian akan mengimani dan menolongnya'."

Kalimat c;z=! *,~`S S -i i:fj  "D"„ meJ?erz.rna Per`.a„,.Z.C,„-K„
/erfeacJczp ycz#g demz.fr.c7# z.fro? " maksudnya adalah,  "Kalian mengalnbil
apa  yang  kalian  ikat,  berupa  keimanan  terhadap  para  utusan  yang
datang  kepada  kalian,  dengan  membenarkan  apa  yang  ada  di  sisi
kalian dan menolong mereka. "

Kata    c;}=±   ''Per/.cz#/.z'cr«-Kzf "   maksudnya   .adalah,    "Kalian
menerima perjanjian itu dari-Ku. "

Kata cz/ flkfadz" dalam ayat ini maknanya adalah menerima dan
ridha, seperti perkataan orang Arab ,3tJl 4Jf dlj}l j>i yang maknanya
adalah berbaiat kepadanya dan menerima kepemimpinannya.

Sebelumnya  kami  telah , menjelaskan  makna  cz/  z'sha  dengan
berbagai perbedaan pendapat ulama, dan yang benar adalah yang telah
kami  ungkapkan,  maka  saya rasa tidck perlu  diulang  kembali  peda
kesempatanini.857

Dalam kalimat **jjii ada huruf /¢ yang dibuang, karena huruf
/a   tersebut   merupakan   awal   dari   sebuah   kalimat,   seperti   telah
dijelaskan pada masalah-masalah sempa sebe|umnya. 858

Firman Allah SWT  6#i 136  "rfumz. mc#grzhaz.'' maksudnya
adalah  "Para  nabi  yang  dianibil  peljanjiannya  oleh  Allah,  seperti
disebutkan  sebelumnya,  berkata,  'Kanii  mengakui  apa yang  Engkau

857   Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (286). Akan datang pula pada tafsir surah AI

A'raafayat(157).
85'   Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (67).
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wajibkan  kapada  kami,  berupa  keimanan  terhadap  para  utusan-Mu

yang Engkau utus^ untuk membenarkan apa yang ada bersama kami
berupa AI Kitab, dan dengan menolong mereka'."

Penakwi]an  firman  A]]ah  SWT:    de` r=: ti;  ip'J;;;`6 j6
{i.±±Sri (Kalau begitu saksikanlah thai para i;bi] dan Aku irenjadi
saksi (pula) bersama kamu).

Abu    Ja'far   berkata:    Maknanya   adalah,    "Allah    SWT
berfirman,  'Kalau  begitu  saksikanlch  thai  para  nabi)  terhadap janji

yang Aku anbil dari kalian, yakni mengimani para utusan-Ku yang
datang  kepada  kalian  dengan  membenarkan  apa  yang  ada  di  sisi
kalian,  berupa  AI  Kitab  dan  AI  Hikmch,  juga  dengan  menolong
mercka walqupun hanis mengorbankan diri kalian dan para pengikut
kalian, ketika kalian mengambil perianjian dari mereka atas hal  itu.
Aku menjadi saksi ®ula) bersana kalian terhadap kalian dan mereka."

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah :

7342.   AI  Mutsahna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abdullah  bin Hasyim
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Saif   bin   Umar
mengabarkan kepada kami dari Abu Rauq,  dari Abu Ayyub,
dari Ali bin Abi Thalib, tentang fiman Allah SWT,  ipa;;`6 j6
"Allah berfirman, 'Kalau begitu saksikanlah thai para nabi)',"

bahwa   maksudnya   adalah,   "Saksikanlah   atas   uinat   kalian
tentang hal itu, dan Aku bersama kalian sebagai saksinya, atas
kalian dan mereka. w859

cO

859    |bnu  Athiyah  dalam A/ Afwhrri.r A/  Wra/.I.z (I/466) dan As-Suyuthi  dalam Ad-

Iinrr AI Mantsur (2148).



Stt7ich zhali  ` Imf"rL

©6fr.i#dri'3£Ed,`sj=6;€c#
``Barangsiapa yang berpahig sesudah itry mcka .nere:ka

itu]ah orang-orang yang fasik."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 82)
Abu    Ja'far    berkata:    Maknanya    edalah,,   "Barangsiapa

berpaling dari keimanan kepada para utusan-Ku, yang Aku utus untuk
membenarkan  apa  yang  ada  di  sisi  para  nabi,, `berupa  Kitab  dan
hikmah,  sehingga tidak  menolong  me`reka  dan  riembatalkan  segala

perjanjian."
``

Lafazh ±l,`S  i;  "Ses#d¢fe  ztw''  maksudnya  adalah  sesudah
pengikatan janji yang Allah anbil dari mereka.

Mengenai lafazh 6fr't {1 dj}'jfa ''Mdha mereha 7.fzt/aA
orcr#g-orang )Aer#g/asz.*" kata  ''mereha" -yakni yang telch -bexpaling
dari iman kepada para utusan dan menolong mereka, juga janji yang
telah  diikat  dengan mereka- maksudnya  ndalah orang-orang  fasik
(orang  yang  kelunr  dari  agana`  Allah  dan  ketaatan  kepada  Tuhan
mereka).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalali :

7343.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Abdullah bin Hasyim
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Saif   bin   Umar
mengabarkan kepada kami  dari Abu Rauq,  dari Abu Ayyub,
dari    Ali    bin    Abi    Thalib,    bahwa    mcknanya    adalah,
"Barangsiapa bexpaling darimu wchai Mnhammad, setelah dia

mengambil  peljanjian  ini`  dari  selun]h  umat,   `A4laha  mereha



Ta/strAth.TTwh

itulah orang-orang yang fasik'. Maksndnya yalfu orang yang
bemcksiatdenganmelalkukankekufuran.''86°

7344.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan kepada kani, dari bapaknya, bchwa Abu Ja'far
berkata -maksudnya Ar-Razi- tentang firman Allali SWT,
a,`<> '1i. 'HS :;i ';Barangsiapa yang rierpaling sesudah itu,"
"Mereka adalah orang-orang fasik. "86)

7345.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:   Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kepada kani dari bapaknya, dari Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sama.

Abu  Ja'far  berkata:  Kedun ayat ini,  kendati  dalani  bentuk
berita dari Allah SWT, bahwa Dia berscksi dan mengambil perjanjian
dari mereka, berkaitan dengan para nabi dan Rasul-Nya, namun berita
tersebut ditujukan kepada kaum Ychudi Israil yang ada di sekeliling
kota  Madinah,  ketika  beliau  masih  hidup  SAW,  yakni  berkaitan
dengan perjanjian yang telah Allah ikat kepada mereka, berupa janji
keimanan kepada Muhammad SAW.

Jadi,  tujuannya  adalah  mengingatkan  mereka  terhadap janji

yang telah diikat kepada para pendahulu mereka, juga segala perkara
yang disampaikan oleh para nabi, yakni membenarkan, mengikuti, dan
menolong     beliau     SAW     untuk     melawan     orang-orang     yang
menyelisihinya, juga mengingatkan mereka akan segala perkara yang
ada di dalam kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka, yalmi

penjelasan tentang si fat dan tanda-tanda beliau SAW.

860    |bnu Athiyah dalam ,4/ Mwh4rrj.r A/ Wa/.j.z (I/466).
86'    |bnu Abi  Hatim  dalam tafsimya (2/695),  Ibnu Athiyah  dalam j4/ MwharrJ.r i4/

Wa/./.z ( I /466), dan As-Suyuthi dalam ]4d-De/rr A/ Wantsur (2/48).
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+3€ty.fj>S£L£I{j,c;';1=:ir'd';±;;;,rite:3g:£i
©6jr3.al'£3t£±;6jL

``Mcka apchdr \tnereha me'neari ngonra yang lain darn

ngantra A];\ch, padchal kepada-Nyalch menyerdrkan diri
segrha ape yang di langit dan di hami, bdik dengun soho

\tnoupun tertyakea dan ha:nya kepada Allchlch mereha
dikembaljhan."

(Qs. Aafi Thraan [3]: 83)
Abu  Ja'far  berkata:  Para ulana berbeda pendapat tentang

bacaan ayat tersebut:

Pertama:   Mayoritas  ulama  Hijaz,  baik  kalangan  Makkch
maupunMadinah,danulamaKufch,membacanyabjii<chl,.i:;iii....
bjii}£ d3'!) (dengan kata ganti orang kedun).

Kedua:  Sebagian ulana Hijar membacanya 6j±:i zchl et,i :£iii
.... 6ji£J!; A3'!3   (dengan kata ganti orang ketiga).

Ketiga:  Sebagian  ulama  Bashrah membacanya    chl  4~J  ::iii
6ji;i (dalam bentuk berita dengan kata ganti  orang ketig'a)  dari  A3'!)
6ji£}€ (dengan kata ganti orang kedun).862

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah bacaan  :;iii
3Jii< &t Ji} (dengan kata ganti orang kedua) dan 6:}ii}' 49'!J ¢cata ganti
orang' ked'ua), yakni dengan /¢ sebagai kata ganti orang' k'edua, karena
mengikuti dHcrmjr yang sebelumnya lebih utana daripada beralih ke
bentuk lainnya, kendati bentuk lainnya juga boleh, dengan alasan yang
kani   sebutkan   sebelumnya,   yakni   sesungguhnya  redaksi  hikayat
terkadang  menyatckan  ungkapan  dengan  kata  ganti   orang  kedun

8€2    A| Bahr AI Muhith (3124®.
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semuanya, terkadang dalam bentuk kata ganti orang ketiga semuanya,
dan  terkadang  dalam  bentuk  orang  kedua  pada  sebagian  kalimat,
sementara  pada  kalimat  lain  dengan  kata  ganti  orang  ketiga.  0leh
karena itu, kalimat b}i}g dan 6Ji£}£ 4j! masuk dalam kasus tersebut.

Jadi,  makna  ayat tersebut adalah,  "Wchai  ahli  kitab,  apakah
kalian mencari agama selain agama Allah (maksudnya selain ketaatan
kepada Allah SWT, padahal kepada-Nyalch segala yang di langit dan
di     bumi     menyerahkan     diri,     dengan    beribadah    kepada-Nya,
menetapkan refb"bJ}ryaA dan zf/wA7.)ych hanya kepada-Nya, baik secara
suka, seperti malaikat, para nabi, dan rasul, maupun secara paksa."

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang Islam secara terpaksa:

Pertama:   Sebagian  berpendapat  bahwa  maknanya  adalah,
menetapkan bahwa hanya Allah yang telah menciptakanNya, kendati
dia menyekutukan Allah SWT dalam ibadah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7346.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Waqi'
menceritakan  kepada  kani  dari  Sufyan,  dari  Manshur,  dari
Mujahid, tentang firman Allah SWT,   5.eef i c; 'f-:jiJ'al';
rif f l\') "Padahal kepada-Nyalah menyerawin d;ri segala

:?paez:"fi:mdL'a;##:.6£i..;i;#itfe'1?#?~±Sgja
'ffj <}Sj 'Dan sungguh jika hamu berlanya kepada mer;ha,
"Siapahah   yang   menciptahan   langit   dan   bumi?"   niscaya

merefa me#/.owab,  ''4//ch. '' (Qs. Az-Zumar [39] : 3 8).863

7347.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Abu  Ahmad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:

863    |bnu Jauzi dalam Zad ,4/ Mas7.r (1/417) dan AI Mawardi dalam i4»-IVwka/ wa A/

Uy""(I/407).
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Sufyan   menceritakan   kepada   kani    dari    Manshur,    dari
Mujahid, dengan riwayat yang sana. 864

7348.   AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata: '  Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan kepada kani dari bapaknya, dari Ar-Rabi', dari
A±#z?L]£i3te6n=jfi=¥A=+3€S,¥T;£#'#jaJ;a:;/
kepada-Nyalah  menyerchkan  dirt  segala  apa yang  di  langit
dan di  bumi,  baik dengan suha maupun terpaksa dan hanya
kepada  Allahlah  mereka  dikembalikan,"  La bckata3  "Sedap
manusia telah menetapkan dalan dirinya bahwa Allah  SWT
adalch Rabbnya, dan dirinya adalah hanba-Nya. Barangsiapa
menyekutukan-Nya  dalam  ibadah,  maka  dialah  `yang  telch
menyerahkan    dirinya    secara   `terpaksa,    dan    barangsiapa
mengikhlaskan     ibadahnya,     maka'     dialah     yang     telch
menyerahkan dirinya secara sukare|a. " 865

Kedua:   Bexpendapat   bchwa   maksudnya   adalah   Islamnya
seseorang ketika diambil perjanjian, dan dia menetapkannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah :

7349.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Waqi'
menceritakan kepada kani dari Sufyan, dari AI A'masy, dari
Mujahid,  dari  Ibnu Abbas, tentang firman Allah  SWT,    7'al';
&±=GS-±#{35SSS±lf\J,i;';i.=f}"Padahalkepada-
Nyalah  menyerchkan  dirt  segala  apa yang  di  langit  dan  di

864    |bnu ]auzi dalam Zad.4/ Masi.r (1/417) dan AI Mawardi dalam A#-IVwhar wcr i4/

865:¥#"A(tL/i;°£)da|anA/"wAa„jr4/Wa/.J.z(1/466).
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bumi,   baik   dengan   suha   maupun   terpaksa,"   .ra  bedsato,
"Maksudnya adalah ketika diambil perjanjian dari mereka."866

Ketiga:  Berpendapat bahwa maksudnya  adalah  bayangannya

yang sujud.

7350.    Sawwar bin Abdillch menceritakan  kepada kami,  ia berkata:
AI  Mu'tamir  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami  dari
L6a=.*#ch±t;€3.tf;gff.gLgfA,:i?d:%T'fej;fdj¥y%':'j

menyerahkan dirt segala apa yang di langit dan di bumi, baik
dengan   suka   maupun   terpaksa,"  iz\  beckaLfa,   "Orang  yang
menerima   Islam   secara   sukarela   adalah   seorang   mukmin,
sedangkan orang yang menerima Islam secara texpaksa adalah
bayangan orang kafir...867

7351.   Muhammad ~bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang  firman  Allah  SWT,   6;i; l±j£  ''Dc#grr#  swfa
mawp##  /erpdsa, " ia  berkata,  "Maksudnya  adalah  sujudnya
seorang mukmin secara rela, sementara seorang kafir sujudnya
dilakukan secara texpaksa. M868

7352.   AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

866    |bnu ]auzi da|am ZadA/ Masj.r (I/417) dan AI Mawardi dalam ,4H-IV#Aa/ wa j4/

867   |`bunT"A(Ji/4£:t)i.in  da|am  tafsimya  (2/697)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  Zad " WoSJ.r

868    i;44u]7A)bi  Hatim  da|an  tafsimya  (2/697)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  Zad A/ A4asJ.r

(I/417).
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tentang firman Allah SWT,  6;=j  ''Mawp##  /erpadsa, " ia
berkata,  "Sujudnya  seorang  mukmin  adalah  secara  sukarela,
Sementarabayanganseorangkafiradalahsecaraterpaksa.''869

7353.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kani,  ia berkata;  AI  Husain
menceritckan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  lbnu  Juraij,  dari  Abdullah  bin  Katsir,  dari
Mujchid,    ia   berkata,    "Wajahnya   sujud   secara   sukarela,
sementara bayangannya sujud secara teapaksa. "

Keempat:   Bexpendapat   bahwa  'maksudnya   adalch   hatinya
tunduk ` dengan  kehendak  Allah,  kendati  dia  ingkar terhadap  ibadah
kepada Allah SWT secara lisan.

Riwayal yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:
i,`,

7354.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Waqi'
menceritakan  kepada kani  dari  Israil,  dari  Jabir,  dari  Amir,
tentangfirmanAllahSWT,+±3€ty.fj?§£L£}tj,t;'f-:Ji5'J`;
"Padahal kepada-Nya|ah menyerahan dirt segala apa yang di

/a#gJ./  da#  dl.  b#mJ., "  ia  berkata,  "Maksudnya  semua  tunduk
kepadanya.M870

Ke[ima:   Berpendapat  bchwa  maksudnya  adalah  keislainan
orang yang secara teapaksa, karena takut pedang.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah :

7355.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menc-eritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibad
bin   Manshur   menceritakan   kepada   kalni   dari   AI   Hasan,

869    |bnu Athiych dalam AJ Afu#arri.r ,4/ Wra/.i.z (I/466).
870    A| Mawardi dalam A/-IVwkaf wa ,4/ 'U);ci# (1/407).
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tentang firman Allah SWT,  -3¥fj  >S££!f j, c; '^1=j7'd';
6:]fi) \±S  "Padahal  kepada-Nyalch  menyeraiihan  dirt

segala  apa  yang  di  langit  dan  di  bumi,  baik  dengan  suha
»zare{z>eiJz  /erprdsa, " ia berkata,  "Beberapa kaum  masuk  Islam
secara  terpaksa,   sementara  yang  lain  masuk  Islam  secaraa
Sukare|a.w871

7356.   AI  Hasan  bin  Qaz'ah  AI  Bahili  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata: Ruh bin Atha menceritakan kepada kami dari Mathar
AI±wj=¥,££en6fro=#SAIL:5%T',al±f'#i7#j
kepada-Nyalah  menyerahkan  dirt  segala  apa  yang di  langit
dan di bumi, baik dengan suka moupun terpaksa dan hanya
kepada  Allahlah   mereha   dikembalihan,"  ±a\  belkata,,  '`Pala,
malaikat  masuk  Islam  secara  sukarela,  kaum  Anshar  masuk
Islam  secara  sukarela,  bani  Sulaim  dan  Abdul  Qais  masu]+uk
Islam secara sukarela, sementara manusia masuk Islam secara
texpcksa.M873

Keenam:    Berpendapat   bahwa   mcksudnya    adalah   orang
beriman  masuk  Islam  secara  sukarela,  sementara  orang  kafir masuk

87'    |bnu ]auzi da]am zadA/ A/asJ.r (I/417).
872    Dia  ada|ali  Mathar  bin  Thahman  AI  Warraq,  Abu  Raja  AI  Khurasani  (maula

Alba As-Salmi). Dia tinggal di Bashrah.
Abu   Zur'ah   berkata,   "RIwayatnya   dari   Anas   berstatus   mursa/.   Dia   tidak
mendengar satu riwayat pun dari Anas, dan dia meriwayatkan dari lkrimah."
Ibnu  Hibban   dalam  Af-rs7.ga/  berkata,   "Dia  wafat   sebelum  datang  wabah,
tepatnya tahun 125 H."
Ada juga yang mengatakan dia wafat tchun 129 H.
AI  Bukhari  menuturkannya  dalam  bab  Af-T7/.arch / A/ BaAr7.  dalam  kitab  ,4/
/amj.,  "Mathar berkata,  `Tidak mengapa'.  Sementara itu, Abu Bakar AI Bazzar
berkata, 'Dia tidck bermasalah' . "  rai¢dz7.b A/-raAdzib ( 10/168).

873    |bnu Athiyah  dalam ,4/ "wAarri.r ,4/  Wa/.!.z (1/467) dan AI  Mawardi  dalam ,4/-

Nuhat wa Al 'Uyun (\140]).
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Islam ketika dia melihat kebenaran dengan sangat jelas, yakni ketika
keislamannya sudah tidak bermanfaat lagi baginya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7357.   Bisyr     menceritakan    kepada    kani,    \ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,  #i
±±;± ;; e±>, "Maka apahah mereha mencari agama yon?
/czz.#  dcrri.  crgrrmcl j4//crfa, " ia berkata,  "Seorang mukmin masuk

Islam  secara  sukarela,  sehingga  keislaman  diterima  darinya
dan  bemanfaat  baginya.  Sementara  itu, { orang'  kafir  masuk
Islam   secara   terpaksa,   yakni   ketika   keislanan   tidak   lagi
bemanfaatbaginya,dantidakditerima|agidarinya.M874

7358.   AI  Hasan  bin  Ychya  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:
Abdurazzaq  mengabarkan kepada kani,  ia berkata:  Ma'mar
m6ngabarkan kepada kami dari Qatadch, tentang firman  Allah
SWT,  6;±; tfj£ L23€y.fj   3,get j, a;  ';1=;i 7'al';
"Padahal kepada-Nyalah menyerahhan dirt segala apa yang di

langit  dan  di  buni,  balk dengan  suha  maupun  terpaksa,"  .ia,
berkata,    "Seorang    mukmin   masuk    Islam    qengan    taat,

;e[:=g#T:r£€Sf{:,fiam#i#=#ra,tfachfaT:I;:a:::;i
tiada berguna bagi mereka tathala mereha telah rrelihat siksa
K¢m!.'. " (Qs. Ghaafir [40]: 85).

Ketujuh: Berpendapat bahwa mcksudnya adalah peribadahan
semua makhluk.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

874    A| Qurthubi dalam .4/ /ami.' /i. .4fokam A/ gwr `cr# (4/127).
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7359.   AI Mutsanna menceritakan kepadcku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Mu'awiyah
menceritakan  kepadaku  dari  Ali,  dari  lbnu  Abbas,  tentangfiEm=6AI±SswarjE#;„MfhaifeL#3m#£
mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-
Nyalah menyerahkan  dirt  segala  apa yang di  langit  dan  di
bumi,   baik   dengan   suka   maupun   terpaksa,"   ia  berketo,
"Maknanya adalah peribadchan mereka semua kepada Allah,

:)aik:ecA¥]achs¥#EjSu:P#e:3¥.%a.€A#{S:2m.qu¥:i=
'Hanya  kepada  Allahlah  slyud  (patuh)  segala  apa  yang  di

langit  dan  di  bumi,  baik dengan  kemouan  sendiri  atau  pun
/erprdsa'. " (Qs. Ar-Ra'd I 13]:  15).

Firman  Allah  SWT,   6;;;3.  as!3  "I)fln  hanyf7  faprdr
Atlahlah  mereha  dikembalikan,"  "alknanryal  edatalh,  "Walha  oi"ig-
orang yang mencari selain Islam sebagai agama, dari kalangan Yahudi
Nasrani, dan lainnya, (sungguh) kalian akan kembali kepada-Nya dan
dibalas sesuai analan kalian; yang baik dibalas dengan kebaikan, dan

yang buruk dibalas dengan kebunikan. "

Ayat  tersebut  merupakan  peringatan  dari  Allah  SWT  agar
makhluk-Nya tidak kembali kepada-Nya dalam keadaan selain Islam.-
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Jce±==£j;i9;;£*Jfjp±rcj\:i;i+ji~63,fi`i>tf;'i;£
6#tjtfr~js:;'j,4`~tj+&fy-tj<i€;6±;.i;

©3J*'d'#j#,,Jiia;3$4iStn,
``Katahandah, `Kand beriman kepaha Allah dan kepaha apa

yang dilu"n:ken kepaha ha:nd dan yang di¢urmn:ken kepaha
Ibrahim, Is`Ii!\a`tl, Ishaq, Ya'qub, dan anck-ancknya, dan apa
yang diberd<an kepand Mui:a, Isa dan para ndbi-da:ri rl`uha:n

mereha. Kand tidck me.in,beda.bedchan seorang Pun di
antarame;ehadanha:nyakepcha.Nyalchhami

menyeralha\ dirt ."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 84)
Abu Ja'far berkata: Maknanya adalal, "Jadi, apakah mereka

mencari   agama   lain   selain   agana   Allah,   wahai   kaum   Yahudi?
Padahal,  segala  yang  ada  di  langit  dan  di  bumi  menyerahkan  diri
kepada-Nya, baik secara sukarela maupun terpaksa,. dan hanya kepada
Allah  kalian  dikembalikan.  Jika mereka tetap  mencari  agana  selaln
agama  Allah,  maka  katakanlali  kepada  mereka  wahai  Muhalnmad,
'Kani beriman kepada Allah'. "

Di  dalani ayat itu` dibuang kalimat,  "Jika mereka menjawab,
'Ya',"  karena  ungkapan  tersebuti`bisa  dipahami  dari  redaksi  kalimat

secarajelas.

Kdrinat   Si\> \£:X'+  .S  "Katahanlah,  'Kami  beriman  kepada
4//crfa... ', "  maksudnya   adalah,   "Katakanlah   kepada  mereka   wahai
Muhammad,  'Kami  beriman  kepada Allah,  bahwa  Dia  Tuhan  kani
dan sesembahan kami.  Tidak ada sesembchan yang berhck diibadahi
selain-Nya dan kami tidak beribadah kepada selain-Nya'. "
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Kalimat  \£££  j+i '63  ''Da#  feprd¢  apa )/¢#g  d!twrw;7ha#
kycrc7cr    kemz.,"    mcksudnya    adalah,     "Katakanlah,     `Kani    pun
membenarkan   segala   apa  yang   diturunkan   kepada   kani,   berupa
wahyu,     dan     segala     apa     yang     diturunkan-Nya,     lalu     kani
menetapkarmya'."

Kalimat  fe£! *Jf jg*.\ 'Gj  "Da# );w#g  dz.fwrw#ha#  feprda
`Jbr¢fez.in, "  maksudnya  adalah,  "Kami  pun  membenarkan  segala  apa

yang diturunkan kepada AI Khalil lbrahim, yang diturunkan kepada
kedua anaknya, Isma'il dan lshaq, serta yang yang diturunkan kepada
cucunya,  Ya'qub.  Kani  pun  beriman  kepada  apa  yang  diturunkan
kepeda AI Asbath."

/`

14/  4sbcr/fo  `adalch  anak  Ya'qub  yang  berjumlch   12   orang,

seperti yang telch kami jelaskan nama-nananya, dan dianggap cukup,
Sehinggatidakperludiulangpadekesempatanini.875

KZLI+mat tfe3) 6} '3}'t6 "Dan apa yang diberihan kepada
Mwscr  /.war   JscJ ..., "  maksudnya  adalah,   "Kami   pun   membenarkan
segala apavyang diturunkan 'kepada\ Musa dan `:Isac  befupa kitab  dan
wahyu, serta yang diturunkari kepada para nabi dari sisi-Nya."

Apa yang Allah berikan kepada Musa adalah Taurat, dan  apa

yang  diberikan  kepada  Isa  adalch  lnjil.  Keduanya  (Musa  dan , Isa)
diperintahkan ` oleh   Allah   SWT   kepada   Muhammad   SAW   agar
diimani.

Kdrinat ;i;i, ,i:11 ':a 'I{;a 4  "Kami  tidak  membeda-beda_Pp
seorcz#g  pw#  dj.  a#/czrcr  rmercfa, "  maksudnya  adalah,   "Kani  tidak
membenarkan   sebagian   dari   mereka   dan   mendustakan   sebagian
lairmya.    Kani    tidak    mengimani    sebagian    dari    mereka    dan
mengingkari sebagian lainnya, seperti kaum Yahudi dan Nasrani, yang

875    Lihat tafsir surch AI Baqarch ayat (60,163).
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kufur kepada  sebagian  nabi  Allali  dan membenarkan  sebagian  nabi
lainnya, akan tetapi kami mengimani dan membenarkan semuanya. "

Kdirmat 'c]S};i  ti  ':;S3  "Dan  hanya  kepada-Nyalah  hami
mew);eraAAf7»   d7.r7., "   maksudnya   adalah,   "Kami   beragama   dengan
agama  Islam,  bukan yang  lain,  bahkan kami  membebaskan diri  dari
segala agama yang lainnya."

Ungkapan   3|;}jL'  d' 6;5j juga  mengandung  arti,  "Kami
tunduk-patuh   terhadap   ketaatan   dan   ibadch,   dengan   menetapkan
"/"A7.)o;ch  serta rz/bwbf.)a;ch,  dan menyatakan bahwa tidak  ada tuhan

yang berhck diibadahi selain Allah SWT."

Sebelumnya   kami   telah   menuturkan   segala   riwayat   yang
menjelaskan makna yang telal kami ungkapkan tadi, sehingga tidak

perlua diulang kembali.876 -
g',:=q'fj£;i±j¥:c$6-3#¥'i¥g;,C,,i

© a-al't
"Barangriapa mencari agama selain agrma lslani, maha

sehazi-half tidcklah allan diterima (agrma ifu)dan.Padrnya,
dan die di drhirat termas.4k orang-orang yang "gf."

(Qs. Aali Tmraan [3]: 85)
Abu Ja'far berkata: Maknanya adalch, "Barangsiapa mencari

agana selain agama Allah, maka Allah tidak akan menerimanya, dan
di   akhirat   dia   akan   menjadi   orang   yang   merugi   karena   tidak
mendapatkan kasih sayang-Nya. "

876    Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (136).
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Diriwayatkan bahwa ketika ayat ini tunm, semua orang ulari
seluruh agana- mengaku sebagai seorang muslim. Allah SWT lalu
memerintahkan mereka untuk melakukan haji, karena salah satu rukun
Islam  adalah  haji,  namun  temyata  mereka  enggan  melakukannya.
Akhimya Allah SWT mematahkan hujj ah mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7360.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritckan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih,  ia  berkata:
Ikrimah  berkata,  tentang  fiman  Allah  SWT,   :a  g;' ct'.`j
\£.i,grri.'\"Barangsiapameneariagamaselainagamtrlslam,"
ia berkata,  "(Mcksudnya  adalah,  orang  dari)  berbagai  agama
berkata,`  `Kari   adalah   muslimun!'   Akhimya   Allah   SWT
-£-¥¥FfiT3g-¥aj;-¥if6iiMj„£'!g#taga,i,i
kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup
mengadahan      perjalanan      ke      Baitullah.       Barangsiapa
mengingkari   aewofiban   haif i),   maka   sesungguhtrya'   Allah
Maha  Kaya  (tidak memerlukan  sesuatu)  deri  semes[a  alam'.

(Qs.  Aali 'Imraan  [3]:  97).\ Orang-orang kafir lalu melakukan
ibadah      haji,      padahal      sebenamya      mereka      enggan
melakukarmya.M877

7361.   AI  Mutsarma menceritckan kepadcku,  ia berkata:  AI Qa'nabi
menceritahan  kepada kami,  ia berkata:  Sufyan  menceritakan
kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah, tentang firman
Allah SWT,  'lj ffiT c$ 6.3 #:;¥.{JS a;'cr'.i  "Bara#grz.czpa
mencari agama selain agama Islam, maha sekali-hali tidaklah
ahan     diterima     (agama     itu)daripadanya,"     La    T)eckata,

877    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/699) dan Ibnu Athiyali dalam A/ M#¢4rrJ.r

AI Wdyiz (\146]).
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"(Maknanya   adalah),   orang-orang   Yahudi   berkata,   `Kani

adalah muslimun! ' Akhimya Allah SWT menurunkan fiman-
Nya,S€'fii6?#;3€*,4'!La=:;Tj#.{a7¢6{j;,&,;
':Sjfif\  S      'Mengerjahan haft adalah kewaiiban manusia

terhadap   Allah,   yaltu   orang   yang   sanggup   mengadahan

perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari f tewaj iban
hofi),     maka    sesungguhnya    Allah    Maha     Kaya     (tidak
memerluhan  sesuatu)  dart  semesta  alam'."  (Qs.  ALahii 'irnraan

[3]:  97).878

7362.   Yunus     menceritakan     kepadaku,      ia     berkata:      Sufyan
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah,
ia  berkata,  "Ketika  ayat  ini  funm,  6.3 pr;¥.i Jg g;' Cr'j
'Barangsiapa  mencari  agama  selain  agama  Islam',  qhingga

alrdnir   ayat),   'Orang-orang   Yahudi   berhata,   "Kami   adalah
muslimun.I",'   AI\ch   SWT   bend\:rlnan,    `Katahanlah   kepada

i#
mereha, 'RI^
` -',.'''^ S #i;3€*,4'Lith{j#.{au36ij;,d~;

"Mengerjakan hdyi adalah kewofiban manusia

terhadap   Allah,   yailu   orang   yang   sanggap   mengadakan

perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari ftewofiban
hot i),     maka    sesungguhnya    Allah    Maha     Kaya     (tidak
memerluhan  sesuatu)  dart  semesla  alam".'  (Qs.  Azhi 'I:mrazm

[3]:  97).  Maksudnya  yaitu  orang-orang  kafir  dari  berbagai
agana.w 879

Ada  yang  berpendapat  bahwa  makna  ayat  tersebut  adalah
seperti yang dijelaskan dalan riwayat berikut ini:

7363.   AI Mutsanna menceritakan kepada kani, ia berkata: Abdullah
bin  Shalih menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Mu'awiyah

878    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/699) dan  Ibnu Athiyah  dalam j4/ "wA4rrJ.r

AI Wdyiz (1146]).
879    |bnu Athiyah dalam ,4/ A4wAar„.r 14/ W¢/.I.z (1/467).
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menceritakan  rkepadaku , dari  Ali,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang
fiman  Allah  SWT,   t£;I:fliJ   iL)']l£   6.9€fj   iJ:l:   6.P€i`  6!
kezjte#fty%5±€f`€..\#„£:\:u'%*.y#:;:9_
or'ang m`ukmin, a;ang-orang Yanddi, orang-orang Nasrani dan
orang-orang Shabiin, siapa soy a di antara mereha yang benar-
benar  beriman  kepada  Allah,  Hart  Kemudian  dan  berarnal
shalih,  mereha  akan  menerima  pahala  dart  Tuhan  mereha,
tidak  ado  kekhowatiran  kepiada  mereka,   dan  tidck  ®ula)
mereke  bersed!.fe  foa/I.. "  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  62).  Setelch  ini
Allah SWT menurmk-an firman-Nya,  6.3 #¥.{Jg a;' cr''`j
'1L,  ']:S.  S  "Barangsiaba  mericari  agdrma -selain-agama

Islam,  maha  sehali-hali  tidaklah  akan  diterima  (agama  itu)
daripadaroya.M880

cO

"gij;j{£f{;'+jfe+.\,i*i.;i=63'dftj*+¥

a#i©a3¢f;a.{G,rfe.y'+at;cap{#€~€;
©a£3Lr,6{j,xp.i;,d{ich'#ifi±STj;

a-jfy`;©6 #y'j4i'ii.{#di.y`fe,6.givi
©Z33pr#'fi{£¢i;±=:i3ch,`S3=beij6

``Bagdimana AIlch ckan mermnj«hi sttafu hattm yang hafir

sesndh mereha beriman, serta mereha tezah mengalctti
bch4ua Rase4l ifu (M«hammnd) beriar~benar ras«l, dr7i

880   As-Suyuthi dalam ,4d-D#rr A/ Ma#tsc" (1/182), dan dia menuturkan sumbemya

kepada Abu Daud dalam kitab j4#-Ivasj.Zfa wa A/ A4cusw*fo, serta lbnu Jarir.
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keterangun-keterangun P.47i te!ch datong kepadr mereha?
AZzah tidal¢ menunj«kj orang-orang yang zhalin. Mereha

ifu, balasannya iazch, bch4uasanya )almat AIZch ditimpalcan
kepada mereha, (dendkian p«Za) lchnat para mazdihat dan

manusja sez«"hnya, mereha kehaz dj dazannya, tidrk
diringunlcan sfkea dch mereha, dan tidrk (p«Za) mereha
diberi tanggtth, keouali orang-oramg yang tobat, sesndah

(kaftr) itw dan mengndchan Perbalhan. Karena
ses«nggrhnya AIZch Mcha Pe7igrmpi4n lagi Mcha

Penyrtyang."

(Qs. Aali 'horaan [3]: 86.89)
Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  sosok  yang  dimaksud

dalam ayat tersebut, dan kepada siapckah ayat tersebut turun?

Pertama:  Sebagian bexpendapat bahwa ayat ini turun kepada
AI  Harits  bin  Suwaid.` Sebelumnya  dia  seorang  muslim,  tetapi  lalu
muffed.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7364.   Muhammad bin Abdilllah bin Bazigh AI Bashri menceritakan
kepadaku,  ia  berkata:  Yazid  bin  Zari  menceritakan  kepada
kami,  ia  berkata:  Daud  bin  Abi  Hind  menceritakan  kepada
kami  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata,   "Seorang

t`r-^7+  Anshar    masuk    Islam,    tetapi    kemudian    dia    murtad    dan
memeluk agama syirik. Akhimya dia menyesal dan mengutus
kaumnya seraya berkata, 'Datanglah kepada Rasulullah SAW,
dan  tanyakan  apakah  masih  ada  kesempatan  tobat  bagiku?'
Lalu turunlah firman Allah SWT,  iLj:;a 63 'df tj}J:;+ =g

F±f*  'i=.  `Bagaimana  Allah  ahan  menukyuki  suatu  haum

Kay"a:%r3ris,g;"?:.1.m#tb;g{a;ii#di*jkc#tfig£~¥:
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i;3 3pr|££ 'fii 3S i;ij;i3 dr,`S 3J; i€ ij6 `D¢# fef€ra#gr#-
keterangan  pun  telah  datang  kepada  mereha?   Allah  tidak
menunjuhi   orang-orang  yang  zhalim...kecuali   orang-orang

yang   fobcr/,    seswd¢fo   /kq!¢r/   j./w'.    Ia   kemudian   mengutus
seseorang dari kaumnya (kepada Nabi SAW), akhimya dia pun
masuk Islan kemba|i.w881

7365.   Ibnu Mutsarma menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul A'la
menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud menceritakan kepada
kami dari Ikrimah, dengan riwayat yang sama, nanun beliau
tidak meriwayatkannya sampai kepada Ibnu Abbas, hanyq saja
dia (Ikrimah) berkata, "Dia lalu menulis surat untuknya dengan
berkata,   `Kaunrfu  telah  berdusta  kepadaku!'   Akhimya  dia
bertobat'."

7366.   Abu Kuraib menceritakan kepad.a kani, ia berkata: Hakim bin
Junai` menceritckan  kepada Lkani  dari  Ali  bin  Mushr,  dari
Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
"Seorang  Anshar  murtad."  Ia  lalu  menuturkan  riwayat  yang

Sana. -

7367.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin
Sulaiman mengabarkan kepada kani,  ia berkata:  Humaid AI
A'raj mengabarkan kepada kami dari Mujchid, ia berkata, "AI
Harits bin Suwaid masuk Islam di hadapan Nabi SAW, tetapi
kemudian  dia  kufu  dan  kembali  kepada  kaunmya.   Allah
kemudian berfiman,   ;±±:+.\, i* ip]i= 63 'df tj+i£+ `¥f

:easguadtamhanmaer£#:er:%avin:;£nugngjaukE::==#ut:,.\yff,g..S#fi#L
5±gS£'at\6bs.\3i:£X):)fN,`<>i=`Kecualiorang-orangyang

88'    Ibnu  Abi  Hatim  dalam tafsimya (2/699)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  Zad i4/ "4sJ.r

(,/418).
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tobat, sesudah (kqfir) itu dan mengadakan perbaihan.  Karena
sesungguhnya     Allah     Maha     Pengampun     lagi      Maha
Penyayang'."

(Mujahid)  berkata,  "Seseorang  dari  kaumnya membawa  ayat
itu  kepadanya  dan  membacakannya,  lalu  AI  Harits  berkata,
`Demi  Allah,  sepengetahuanku,  engkau  adalah  orang  yang

jujur,   namun   Rasulullch   SAW   orang   yang   lebih   jujur
daripadamu, dan Allah yang paling benar Ucapan-Nya'."

(Mujahid) berkata, "Akhimya Harits bertobat dengan baik."882

7368.   Musa  bin  Hanm  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan
kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT,   ¥#3i j±j{ ii  i;A+3 fe+.\, i;  i.:;a 63 'df cri€+
"Bagaimana  Allah  akan  menrtyuki  suatu  haum  yang  kafiir

sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa
Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul," ia bckata, "Aryat
ini turun kepada AI Harits bin Suwaid AI Anshari. Dia kufur,

padahal  sebelumnya  beriman.  Allah  SWT  lalu  menurunkan
ayat-ayattersebut,hinggaflman-Nya,\{P,F:6i{J=i`flj±'bj`
'bD':rty;I   `Merekalah  penghani  neraha,   dan  mereka  kehal  di

dr/am#)/a'.     Kemudian    dia    bertobat,    dan    Allah    SWT
menghapus ayat tersebut, lalu berfirman,   i; i* i;6 a.j{ Y€}

3i3  '3S£ 'at) '.bs .\3i;!X:3  drfe  `Kecuali orang-orang yang
tobat, sesudah (kofitr) itu dan mengadahan perbaikan.  Karena
sesungguhnya     Allah     Maha      Pengampun     lagi      Maha
penyayangI.ISg3

882    |bnu 7auzi da|am zadA/ A/as7.r (1/418).
883    |bnu Athiyah dalam A/ "wAarrj.r A/ Wa/.i.z (I/468) dan lbnu Jauzi dalam ZadA/

"a''.'(I/418).
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7369.   Muhammad bin Amr menceritakan kepada kani,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kani dari lsa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang frman AIlah SWT,   c£};:+ J¥
£j±;}{#:~€;#5£jzj{iii5'+3#.\,fiiu;i=63'at
"Bagaiinana  Allah  akan  menrtyuki  suatu  kaum  yang  kafir

sesudch mereha beriman, serta mereka telah mengakui bahwa
r    Rasul  itu  (Muharrmad)  berrar-berar  rasul,  dan  keterangan-

keterangan  pun  telah  datang  kepada  mereha?"  ia. bck;atL,
"Seseorang dari bani Amr bin Auf kufur setelah sebelumnya

diaberiman.n884

7370.   AI   Mutsama   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menderitakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sana.

7371.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  dari  Mujahid,  ia  berkata,   "Dia
berasal dari bani Amr bin Auf. Dia kufur setelch sebelumnya
beriman."

Ibnu   Juraij    berkata:    Abdullah   bin   Katsir   mengabarkan
kepadcku dari Mujchid,  ia berkata,  "Dia datang ke  Romawi,
lalu  masuk  agama  Kristen.  Dia  kemudian  berkata  kepada
kaurrmya,  'Datanglah kalian kepadanya dan tanyakan apakah
masih ada kesempatan bertobat untukku?'. "

Mujchid berkata, "Aku menduga dia berinan, tetapi kemudian
dia kembali kepada agamanya. "

884   As.Suyuthi  dalam Ad-D" A/ Wo»/;se" (2/49),  dan  ia menuturkan  sumbemya

dari Abd bin Hunaid.
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Ibnu Juraij  berkata:  Ikrimah berkata,  "Ayat ini tunm kepada
Abu Amir Ar-Rahib,  AI  Harits bin  Suwaid bin Ash-Shamit,
dan Wahwaj bin AI Asl, yalmi tentang dua belas orang yang
keluar dari Islan, lalu menjumpai Quraisy, kemudian mereka
menulis  surat  kepada  kaumnya  yang  isinya,  `Apakah  masih
ada  kesempatan  bertobat  untuk  kani?'  Akhimya  turmlch

`   firman Allah SWT,  ch,`S i; i€ ij6 a.j{ i`}  `Kec"a# orawg-
..:;:n_:;;;:.to_b,:i::e=;af7di;di;i;.u,F5

Kedua: Berpendapat bahwa ayat ini tunm kepada ahli kitab.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7372.   Muhaninad  bin   Sa'd   menceritckan   kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Pamanku
menceritckan  kepadaku,   ia  berkata:   Bapakku  menceritakan
kepadcku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman
Allah  SWT,   ;±£+.\,  i;   {#£=-   63   'fif   tj}L2£+   `¥
"Bagaimana  Allah  ahan  menurtyuhi  suatu  kaum  yang  hafiir

seswdcrfo  mereha  beri.mcr#, "  ia  berkata,  "Mereka  adalah  ahli
kitab.  Mereka  mengenal  Muhammad  SAW,  tetapi  kemudian
mereka kufur kepadanya. n886

7373{,2   Muhammad bin  Sinan menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abu Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kani, ia berkata:
Ibad bin  Manshur menceritakan kepada kami  dari  AI  Hasan,
tentang firman Allah SWT,   i;  ipjifp 63 'df cj}J2£+ £3-

it¢f*"Bagaimana Allah  ahan menurtyuki  suatu  haum  yang

885    |bnu  Athiyah  dalam  ,4/  A4wharrjr  ,4/  Wa/.i.z  (I/68)  dan  An-Naisaburi  dalam

4sbab 4#-Ivae#/, hal. (63).
886   |bnu  Abi  Hatin  dalam  tafsinya  (2/699)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dz" A/

Manlsur (2M9`.
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Ac7giv `seszfc7aA . merekcz  berz.maw, "  ia  berkata,  "Mereka  adalah

kanm Yahudi dan Nasrani.M887

7374.   Bisyr    menceritakan  `  kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadch, ia berkata: Hasan berkata, tentang
fiman Allah SWT,  fei+.I, i;  ipj£-  63 'rif c}J2€+ £3
"Bagaimana  ALllah  akan  menunifuki  suatu  haum  yang  hafilr

sescfc/aA  mereAf7  berz'mc7», "  "Mereka  adalah  ahlil  kitab  dari
kalangan    Yahudi    dan    Nasrani.    Mereka    melihat    si fat
Muhammad  SAW  di  dalam  kitab  mereka,  dan  mereka  pun
menetapkannya serta bersaksi bahwa dia adalah hak. Namun
ketika  (nabi  tersebut)  diutus  bukan  dari  kalangan  mereka,
mereka     pun     iri     kepada  `  orang-orang     Arab.{L  Mereka
mengingkarinya   dan   kufur   setelch   menetapkapnya   hanya
karena  iri  kepada  orang  Arab  (karena  dia  diutu;  bukan  dari
kalangan me-reka, melainkan dari kalangan Arab). ":88

7375.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan  kepada  kami  dari  AI  Hasan,  tentang  firman
Allah  SWT,   ;±±:+.I,  i;   ip;i=   63   'df   C}L2j+   `i3
"Bagaimana  Allah  akan  menurtyuki  suatu  haum  yang  hafir

scswdcrA  "erefacl  derz-ma#, "  ia  berkata,  "Mereka  adalah  ahli
kitab. Mereka mendapatkan Muhammad SAW di dalani kitab
mereka,   bahkan   mereka   membuka-bukanya,    akan   tetapi
mereka kufur setelah mengimaninya. "889

Abu Ja'far berkata:  Pendapat yang paling tepat dari zhahir
ayat itu sendiri adalali pendapat AI Hasan, bchwa maksudnya adalah

887    A| Mawardi dalani 4#-JVwfaJ wa ,4/ `U);ii" (I/409).
888   A| Qurthubi dalan j4/ Jamj.' /i. j4Afam ,4/ gwr `a# (4/129).
889   |bnu |auzi dalam zadA/ AfasJ.I (I/418).
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ahli  kitab.  Hanya  saja,  riwayat  yang menjelaskan pendapat  lainnya,

jumlahnya lebih banyak, dan yang mengatakannya lebih taliu dengan
penafsiran   AI   Qur`an.   Bisa   saja   pada   dasarnya   ayat   ini   turun
berkenaan   dengan   satu  kaum,   bahwa  mereka  keluar  dari   Islam,
kemudian  kisah  mereka  digabungkan  dengan  kisah  seseorang  yang
sana kasusnya, yalmi keluar dari keimanan kepada Muhammad. Allah
SWT lalu menjelaskan Sunnah-Nya yang terjadi kepada mereka.

Ayat  ini  mencckup  selunin  manusia  yang  beriman  kepada
Muhammad  SAW  sebelum beliau diutus, tetapi  kemudian dia kufur
kepada beliau setelah beliau diutus. Demikian pula setiap orang kafir

yang  masuk  Islam  pada  masanya,  mereka  murtad,  padahal  beliau
SAW  masih  hidup.  Jadi,  ayat  ini  mencakup  dua kelompok  tersebut
dan siapa saja yang memiliki si fat yang sana.

Dengan  demikian,  penafsiran  ayat  itu  adalah,   "Bagaimana
Allah SWT memberikan taufik menuju keimanan kepada satu kaum

yang ingkar kepada kenabian Muhammad SAW, padahal sebelumnya
mereka beriman  (membenarkannya dan menetapkan  segala hal  yang
beliau  SAW  bawa  dari  Allah  SWT),  bahkan  menetapkan  bahwa
Muhammad  SAW  adalah  rasul  yang  diutus  kepada  makhluk-Nya
secara   hak.    Apalagi,    berbagai    hujjah    dari    Allah    SWT    yang
menunjukkan kebenaran hal itu, telah datang kepada mereka."

Sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada
orangv-orang yang zhalim (maksudnya Allah SWT tidak memberikan
taufik   kepada   kelompok   yang    sesat,    yakni    orang-orang    yang
menukarkan kebenaran dengan kebatilan).

Sebelumnya   telah   kami  jelaskan   makna   crz-zA2t/in   dengan
berbagai   dalilnya,   dengan   arti   meletakkan   sesuatu   bukan   pada
tempatnya, maka hal itu tidak perlu diulang kemba|i.890

890    Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (35).
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Selanjutnya .Allah  menjelaskan  bahwa  balasan  bagi  mereka

(orang  yang  kufur  setelah  beriman)  adalah  laknat  dari  Allah  SWT
(maksudnya  dijaulikan  dari  Allah  SWT,  para mal,aikat,  dan  seluruh
manusia,yangs;muanyamendockankeburukanuntukmereka).

Sebelumnya  kami  telah  menjelaskan  makna  laknat  manusia
kepada orang kafir, sehingga hal itu tidak perlu diulang kembali.89]

Allah  SWT  lalu  menjelaskan  bahwa  mereka  kekal   dalam
siksaan  Allah  SWT.  Siksaan  yang  ditimpakan kepada mereka sama
sekali  tidak  dikurangi,   dan  mereka  tidak  diberikan  waktu  untuk
istirahat. Itulah kekekalan dalam siksa yang hakiki di akhirat.

orangy::£estt¥bTat:eim##3mdi:`;bfii#:n6:i;ujfa}'£¥;e¥£;::a:g:
orang yang tobat,  sesudah  (kqfir)  itu dan mengadakan  perbaikan."
twiaksudnya  adalah  orang-orang  yang  beriman,  setelah  sebelumnya
keluar  dari  keimanan.  Mereka  kembali  beriman  kepada  Allah  dan
Rasul-Nya, membenarkan apa pun yang dibawa para nabi dari Tuhan
mereka,   serta   mengadakan   perbaikan   (dengan   beranal   shalih).
Sesungguhnya Allali Maha Penganpun lagi Mcha Penyayang;  Maha
Penganpun bagi orang yang melakukan hal itu, padahal sebelumnya
dia    telch    melakukan    kekufuran,    sehingga    Allah    SWT    tidak
menyiksanya pada Hari Kianat, dan Maha Penyayang kepadanya.

eee

A:±jffi±ji#tj;\;ji#fo3£.\>i=ip'Lsa.j{6£

©6j-®f#dy,jij

89]    L|hat tafsir surch AI Baqarah ayat (88,159).
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" Sesu;nggu,havya orang.orang hafro sesudch beriman,

kem«dicm bertambah kez¢afirannya, sel¢azi-hall tidak alcan
diterima tohat7rya; dan mereha itwzah orang.orang yang

sesat®"

(Qs. Aali Tmraan [3]: 90)

Abu  Ja'far  berkata:  Para ulania berbeda pendapat  tentang
makna ayat tersebut.

Pertama:   Berpendapat   bahwa  maknanya  adalah,   "Orang-
orang    kafir    kepada    sebagian    nabi-Nya    yang    diutus    sebelum
Muhammad  SAW,  padchal  sebelumnya mereka  beriman,  kemudian
kekufuran  mereka  kepada  Muhammad  SAW  semakin  besar,  maka
Allah  SWT  tidak  menerima  tobat  mereka,  yakni  ketika  kematian
menjemput mereka.

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7376.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kani, ia berkata:
Abu Bakar AI  Hanafi menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Ibad bin Manshur menceritakan kepada kami dari AI  Hasan,

i=iJLgaj(6;ten.tang firman Allah SWT,   1p'>\;ji ;i
6j-tfi#4?ji;#jfa±_i "Sesungguhnya orang~

orang     hafiir     sesudah     beriman,     kemudian     bertambah
kekafiirannya,  sekali-kali  tidak  akan  diterima  tobatnya;  dan
mereha  itulah  orang-orang yang sesal, "  ia, berkata,,  "Mereke\
adalah kaum Ychudi dan Nasrani. Allah tidak akan menerima
tobat mereka saat sakaratu| maut.w892

7377.   Bisyr     menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

892   |bnu ]auzi dalan zadj4/ MasJ.r (I/419)
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igad,:£i;¥lfan£:\gd%ti=,Bg,,:]eT„:gft;#ryas¥:;g?;i;i:
haf ir sesudah beriman, kemudian bertambah kehaf irarmya," .Ta
berkata,  "Mereka  adalah  musuh-musuh  Allah  dari  kalangan
Yahudi yang kufur kepada Injil dan Isa, kemudian kekafiran
mereka  kepada  Muhammad  SAW  dan  AI  Furqan  semakin
bertanbch.M893

7378.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
AbdurTazzaq  mengabarkan  kepada kami,  ia  berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah
S;IVT , (:S \)'>i;§^ ';i "Kemudian bertanbah kehaf irarmya." .la
berkata,   "Kemudian   kekufuran   mereka   bertambah   sampai
sakaratul  maut,  Sehingga  tobat  mereka  tidak  diterima  ketika

•: kematian menjemput. "

` Ma'mar   berkata,   "Ungkapan   tersebut   sana   seperti   yang

dikatakan oleh Atha A| Khurasani. "894

7379.   AI   Mutsinna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kani, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far

!`ap.¥,T:,1-!Ti:-,<Q?:?#,,i= il,:g 6-3f 31
"Sesungguhnya orang-

orang     hafiir     sesudrh     beriman,     kemudian     bertambah
kehafirarmya,  sekali-kali  tidak  akan  dilerirr;a  tobatnya;  dan
mereha  itulah  orang-orang yang sesat,"  1al berkata., "Meleha
adalah  kaum  Yahudi  yang  kufur  terhadap  Injil,  kemudian
kekufuran  mereka  bertambah  ketika  Allah  SWT  mengutus

menceritakan   kepada   kami   dari
t:3t~aif[gandy4;g£Tj#};;i

893    A| Mawardi dalan ,4»-iMdr/ wa A/ `Lfyzf» (I/408).
894   Abdurrazzaq  dalam  tafsimya  (I/401)  dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(1/702).
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Muhammad      SAW,      dengan      cara      mengingkari      dan
mendustckarmya.u895

Kedua:  Bexpendapat bahwa maknanya adalch ahli kitab yang
kafir   kepada   Muhammad,   padchal   sebelumnya   mereka   beriman
kepada   para   nabi   mereka.    Kekufuran   mereka   lalu   bertanbah

(maksudnya   dosa   mereka   bertambah),   maka   Allah   SWT   tidak
menerima tobat mereka selama mereka tetap dalam kekufuran.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7380.   AI  Mutsanna  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul
Wahhab    menceritakan    kepada   kani,    ia   berkata:    Daud

;=:i#TB,,,5J;?¥a#:,,d=iu?#l,:-3ni¥g,,s:,£=n:gr%cha
orang-orang  kafiir   s6sudah   beriman,   kemudian   bertambah
*efa¢ra#ny¢,''.   bahwa    maksudnya    adalch    dosa    mereka
bertambah  dan  mereka  tetap  dalam  kekufuran,  maka  Allah
SWT  tidak  menerima  tobat  mereka  terhadap  dosa  tersebut,
Selama mereka berada dalam kekufuran dan kesesatan.896

7381.   Ibnu  Mutsarma  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu
Abi  Adi  inenceritakan  kepada  kami  dari  Daud,  ia  berkata,

;Awk:,bg¥;a#±pajd:£bTB,,i:]jfA#j=j¥3,gan€3:]u¥
'Sesungguhnya orang-orang hafir sesudah beriman, kermdian

bertarnbah   kehafirarmya,    sehali-hall   tidak   ahan   diterima
/obcrf#};a ',  ia lalu berkata,  'Mereka adalah kaum Nasrani  dan
Yahudi.   Mereka  kufur,   lalu  kekufuran  mereka  bertanbah

895    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/70l).
896    MwsAa#na/Ibnu Abi Syaibal (7/370) no (36778).
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dengan berbagai dosa yang mereka lakukan. Mereka bertobat
darinya,Padahalmerekamasihberadadalamkekufuran'."897

7382.   Abdul Hamid bin Bayan As-Sukri menceritckan kepada kani,
ia berkata: Ibnu Abi Adi mengabarkan kapada kani dari Daud,
ifi:mb=kaAiiiAg*,ei;¥a*e:;f-::E.T,3`,a::i-#a„:enfgiv:

seswcJcrfo   berz.ma77',   lalu   beliau   menuturkan   seperti   riwayat
tadi."898

7383.   Ibnu Mutsanna menceritckan kepada kani, ia berkata: Abu AI
A'la     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Daud

=6;:~£=f¥ch£:jg:i;3ia#±iaj?¥ju,9#+¥:#i\>
"Sesungginnya orang-orang hafir sesudah beriman, kemudian

bertaxpbch,  kehafi;qn`nya,    sehati:kq|i,   tidak   qhan   diterima'     I   r',

tobatnya;  dan mereka itulah orang-orapg yang sesat.". Ia la+n
berkata,  "Mereka  adalah  orang-orang  Ychudi,  Nasrani,  dan
Majusi.   Mereka   melakukan   dosa   dalan   kekufuran,   lalu
b#:ab;te:rig:¥/t;t#:i„¥.rtfr;#:sg*se:¥}6¥y{a#T]#jtj

7384.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kani,   ia
berkata:  Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:
Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Daud,  dari  Abu  AI
Aliych,tentangfirmanAllahSWT,;a:;jJ=i;±j"Sefa/j.-fa/I.

897    |bnu  ]auzi  dalam  Zad ,4/  "as/.r  (I/419),  AI  Mawardi  dalam  ,4H-IVwAa/  wa A/
`Uyw# ( 1/408), dan AI Baghawi dalam A/a 'a/i.in Af-ra#zj./ ( I /504).

898    |bnu  Jauzi  da|am  Zad 4/  "4si.r  (1/419),  AI  Mawardi  dalan  A#-IVcJkcrf wa i4/
`Uyzm (1/408), dan AI Baghawi dalam Ma 'a/f.in j4/-7¢»zJ./ ( I /504).

899    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/701) dan Al` Mawardi dalam i4n-IVw*af w¢ i4/
`EJpr„(I/408)
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/i.drk  chcm  dlteri.rna  /oba/H)/a, "  ia  berkata,  "Mereka  bertobat
dari   sebagian   dosa,   tetapi   tidak  bertobat   dari   dosa   yang

pokok."900

7385.   Diriwayatkan kepada kani dari Ammar, ia berkata:  Ibnu Abi
Ja'far menceritckan kepada kami dari bapaknya, dari Daud bin

#,;::;,;f=A#:,,A#u,#ntgggif:S=J:„#„ysawo?;„:i-
orang     kafir     sesudah     beriman,     kemudian     bertambah
tefaargivcr##)/cr, " ia  berkata,  "Mereka  adalah  kaum  Yaliudi  dan
Nasrani. Mereka melakukan dosa, lalu berkata, 'Kami sekarang
bertobat', padahal mereka tetap dalan kesyirikan. Allah SWT
ker"+lan  berfirman,   'Tobat   tidak   akan   diterima   selama
mereka berada dalam kesesatan '. '9°\

Ketiga:  Belpendapat  bahwa  maknanya  adalah  orang-orang

yang  kafir  setelch  sebelumnya  mereka  beriman  kepada  para  nabi.
Kekufuran  mereka  lalu  bertambah  (maksudnya  adalah  menetap  di
dalamnya  sampai  mati).  Keimanan  dan tobat  mereka  yang pertana
kali sama sekali tidak bemanfaat, karena pada akhimya mereka mati
dalan keadarm kufur.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7386.   AI  Qasim  menceritckan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Husain
"L`''L"   menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang firman Allah
S;WT , (:S \)'>i;I) '}i "Kemudian bertambah kekaf irannya," .+a

9°°   |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (2/702).
9°'    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (2/701) dan lbnu Athiyah  dalan i4/ MWAarrJ.r

AI Wofiz (11410).
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berkata,     "Maknanya     adalah,     mereka    menetap     dalan
kekufuran."

Ibnu/Juraijberkata,tentangTirmanAllahswT,`;{i$3j=i;±j
"Sehali-kali tidak ahan diterima tobatnya, " "MahaanyaL aldalLch,

keimanan   mereka   yang   pertana   kali   sama   sekali   tidak
bemanfaat.M902

Keempat: Berpendapat bahwa makna firman Allah SWT,  ;i
(:jz  \)'>I';j^  "Kemudian  bertambah  kehaf irannya,"   avddrch  k!e;&haan
mereka  yang  mati  dalan  keadaan  kafir.  Sedangkan  makna  firman
A:I+chsivT:;3S:;3'J:j±6"Sekali-kalitidakakanditerimatobatnya,"
adalah tobat mereka saat sakaratul maut.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7387.   Muhalnmad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ahmad
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritckan
k#j:#¥j:sggs:#±d;±e:¥Onrg*{,:££;i,s#;y#%£,

kemudian   bertambah   kekafiirarmya,   sekali-hali   tidak   ahan
diterima   tobatnya;   dan   mereha   itulch   orang-orang   yang
sesa/,"    ia    berkata,    "Maksud    dari    ungkapan    'ber/crrmbcrfo
freha¢rc]#j7};tz'    adalah   keadaan   mereka   yang    mati    dalan
kekufuran.  Sedangkan  mcksud  'fi.cJ¢k crhaj®  d!./er!.mcz  /obcrf#};c7'

adalah tidak diterimanya tobat mereka ketika sedang sakaratul
maut."903

902   As-Suyuthi dalam Ad-D#„ 4/ Mo#ts#r (2/259) dari Mujahid, dia menyebutkan

sumbemya kepada Abd bin Humaid.
9°3    |bnu Athiyali dalan A/ Mwharrjr A/ WcJ/.J.z (1/470).
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Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  yang  tepat  adalah  pendapat

yang  menyatakan  bahwa  maksud  ayat  tersebut  adalah  orang-orang
Yahudi.  Jadi,  maknanya adalch,  "Sesungguhnya orang-orang Yahudi
kafir (yakni  mengingkari) terhadap Muhammad  SAW  (ketika beliau
diutus), padahal sebelum beliau SAW diutus, mereka beriman kepada
beliau.  Kekufuran mereka lalu bertambah.  Tobat mereka (dari  dosa-
dosa yang mereka lakukan) tidak akan diterima selama mereka dalam
keadaan   kufur,   hingga   mereka   bertobat   dari   kekufuran   kepada
Muhammad SAW, dan membuktikan tobatnya dengan membenarkan
apa yang dibawa beliau dari Allah SWT.

Kenapa   saya   memilih  pendapat  tersebut?   Itu   karena   ayat
sebelum  dan  setelahnya,  berbicara tentang  orang-orang  Yahudi,  dan

yang lebih utama adalah memahami ayat tersebut sesuai dengan ayat
sebelum dan sesudahnya, apalagi redaksinya sama.

Kami  kemudian  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan
bertambahnya  kekufuran  adalch  berbagai  kemaksiatan  yang  mereka
lakukan dalam keadaan kufur, sebagaimana firman Allah SWT  J=£3 j

}3S:;3 "Sehali-hali  tidak ahan diterima tobatnya." Teidh dindthrii
bahwa makna ayat  "tidak diterimanya tobat mereka"  adalah lantaran
kekufuran yang mereka lakukan diatas kekufuran sebelumnya setelah
mereka  beriman,  bukan  tobat  atas  satu  kekufuran  mereka  sendiri,
karena  sesungguhnya  Allah   SWT  berjanji   untuk  menerima  tobat
hamba-hamba-Nya,  C ;±±'j ¢\±;;lt ¢ {|;f;3 -#\=g ;:   'i'!Stj=i+ c,dl;y'
6Siif "Dan Dialah yang menerima tobat dart hamba-hamba-Nya

dan memaofkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang hamu
her/.aha#. " (Qs. Asy-Syuuraa [42] : 25).

Tentu   menjadi   sesuatu   yang   mustahil   jika   Allah   SWT
berfirman,   "Aku  menerima"  dan  "Tidak  menerima"  pada  masalah

yang sarm.
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Jika  demikian,  maka  diketahui  bahwa  yang  tidck  diterima
tobatnya adalah tobat  atas  dosa,  sementara dia masih berada dalan
kekufuran.  Allah  SWT  tidck  akan  menerima  tobatnya  selama  dia
berada dalam kekufuran. Adapun orang yang bertobat dari kesyirikan
dan kekufurannya, lalu melakukan amal shalih, maka Allah SWT -
seperti  difimankan  oleh  Allah  sendiri-  Maha  Penganpun  lagi
Penyayang.

Jika ada yang bertanya, "Kenapa Anda menolak pendapat yang
menyatakan   bahwa   maknanya   adalah   Allah   SWT   tidak   akan
menerima tobatnya orang yang sedang sakaratul maut, dan pendapat

yang menyatakan bahwa maknanya adalah SWT tidak akan menerima
tobatnya yang pertana?" maka jawabannya adalah:

Pertama, karena tobat tidak ada kecunli ketika seorang hamba
masih  hidup.  Adapun  setelah  mati,  mcka  tidak  ada  tobat  baginya.
Allah SWT telah berjanji akan menerima tobat selama roh masih ada
di dalam jasad. Selanjutnya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika
orang  kafir  masuk  lslani  sebelum  rohnya  keluar,  walaupun  dalan
sekejap  mata,  maka  dirinya  dihukumi  sana  dengan  orang  muslim
laimya,  dalam  hal  dishalatkan,  hukum  waris,  dan  hukum-hukum
laimya. Lalu, jika tobatnya itu tidak diterima, maka tidak mungkin ia
dihukuni  sama  dengan  orang  muslim  lainnya.  Selain  itu,  tidak  ada
kedudukan bagi hamba antara mati dan hidup, sehingga menyebabkan
kita bexpendapat, Allah SWT tidak menerima tobat orang kafir ketika
itu.

Jika  tobatnya  diterima  ketika  dia  masih  hidup,   sementara
setelch  mati  tobatnya  tidak  diterima,  mcka  batallah  pendapat  yang
menyatakan bahwa tobatnya tidak diterima ketika dia sedang sakaratul
maut.

?-  ,    `,

Kedua, karena pendapat yang menyatakan bahwa tobat dalam
ayat ini adalah tobat sebelum kekufuran, adalah pendapat yang tidak
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ada  artinya,   sebab  Allah   SWT  tidak  akan   menyifati   satu  kaum
beriman ketika mereka dalam keadaan kufur,  walaupun  sebelumnya
dia  beriman.  Allah juga  tidak  menyifati  mereka  dengan  kekufuran
ketika mereka beriman, kendati sebelumnya mereka dalam kekufuran.
Jadi, tobat yang diterima adalah tobat ketika keimanan tidak didahului
oleh  kekufuran.  Inilah  takwilan  mereka.  Adapun  tafsir  AI  Qur`an,
disesuaikan dengan yang zhahir pada ayat tersebut, dan demikianlah

yang memang harus kita pegang,  selama tidak ada hujjah,  sehingga
kita dapat memahaminya selain dari makna yang nampak darinya.

Firman Allah SWT,  6j't£}7 if dy'jij ''D¢# mereha i/w/aft
orcJng-orcrng  ya#g  sescrf, "  maknanya   adalah,   "Orang   yang   kufur
setelah  beriman,  bahkan  bertambah  dalam  kekufuran,  adalah  orang

yang   tersesat   dari  jalan   yang  hak   serta  meninggalkan  jalan   dan
petunjuk yang lurus karena kebutaan yang menimpa mereka."

Kami  telah menjelaskan makna kata ocJfo-d7!o/a/ sebelum  ini,
mcka tidak perlu diulang lagi.

®cO

Sj3r9j=j5€j#:c$36rF6ijc;i#'u.j{6±

J54`tij#j€\3£ft`4?'jiz;>ts'Lfftj;C£'3-;<i.i
©6`,,,€

"Seswnggwhny¢ orang-ortlng yang hafir dan matt sedans

mereha tetap dalam kekafira"vya, rna:ha tidcklah a:ken
diterima dari seseorang di autara mereha emas sepe`n;uh
b.rmj, waloup.tn did meneb.4s dirt de7igun emus (yang
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sebanyck) jfu. Bagi me7ieha itw)¢h s€kso yang Pedth dan
sehalj~hali mereha tidal¢ memperozeh Peno[ong. "

(Qs. Aah 'Imraan [3]: 91)
Abu  Ja'far  berkata:  Lafazh   ip'L;r   'c/.j{   6£   ''Ses2/#gg«A#y¢

orcr»g-ora»g  )A¢»g  kc7#r, "  maknanya  adalah,  orang-orang  (Ychudi,
Nasrani, Majusi, dan lainnya) yang mengingkari kenabian Muhammad
SAW dan tidak membenarkan apa yang dibawanya.

Khimat»>iz  -;±S .\S^::) "Dan mati sedang mereka tetap dalam
4eha/ro##};cI, "   maknanya   adalah,   mereka   mati    dalam   keadaan
mengingkari kenabian Muhammad SAW dan apa yang dibawanya.

Kalimat a,A> ts'J£;i i; \€£r3  -;€]7 €J3  r9}==i  J€ j=ST cjs
"Maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereha emas

sepermh   bumi,   walaupun   dia   menebus   diri   dengan   emas   (yang
sebcr"}ickJ  I./#, " maknanya adalah, tidak ada suap yang bisa diterima
dari  orang  seperti  mereka  pada  Hari  Kiamat,  agar  mereka  tidak
disiksa, kendati mereka memiliki emas -sepenuh bumi,  dari  Timur
sampai  Barat-  yang  dijadikan  sebagai  tebusan  agar  mereka  tidak
disiksa,      karena      suap      hanya      diterima      oleh      orang      yang
membutuhkannya, sedangkan ALlch SWT memiliki dunia dan akhirat,
serta  Dialah  yang  telah  menciptckannya,  sehingga  Dia  sama  sekali
tidak membutuhkan tebusan itu,.

Sebelumnya    kami    telah    menjelaskan    bahwa    cz/   /c7ycrfe
maknanya  adalah  tebusan  yang  sudah  cukup,  sehingga  tidak  perlu
diulang kemba|i.904

Allah   SWT   lalu   mengabarkan   tentang   apa   yang   mereka
dapatkan:

904   Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (7).
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ag}'ji  ''B¢gi.  mereha.. " yakni  bagi  mereka yang  kufur  dan
mati dalam kekufuran.

#j  €\`i= ft'  "SJ.dsa yng pedl.fo... '' yakni siksa yang sangat
menyakitkan di anirat.

'®.ri  ri,  ;S  Y;:. "Dan sekali-hali mereka tidak memperoleh

pe72o/o»g, " yakni sama sekali tidak ada karib-kerabat dan teman yang
bisa menolongnya dari siksa Allah SWT, sebagaimana mereka pemah
menolongnya di dunia.

7388.   Bisyr    menceritakan    kepada    karni,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kanii,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada   kami   dari   Qatadch,   ia   berkata:   Malik   bin   Anas
menceritakan    kepada    kami,    bahwa   Nabi    SAW    pemah
bersalhde, "Seorang hafir didatanghan pada Hart Kiamat, lalu
ditanya,   'Bagaimara  pendapatmu  jika  kamu  memiliki  emas
sepermh bumi, apakah akan mertyadikannya sebagai tebusan? '
Dia     menjowab,     `Tentu .... '     Lalu     dihatahan     kepadanya,
'(Bukankah) hamu pernah diminta dengan sesuatu yang I.ebih

3;8¥~.daJzy39]?i';;uL:£#;fi£T£L;ch6rs¥;>,jg-;i'-edy  `as)  "Sesungguhnya  orang-orang  yang  raf iir  dan  mati

sedang mereka tetap dalam kehafirarmya, maha tidcklah ahan
diterima dart seseorang di antara mereha emas sepermh bumi,
walaupun  dia  menebus  diri  dengan  emas   (yang  sebanyak)
itu.,G05

7389.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kani, ia berkata:
Abu Bakar AI  Hanafi  menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Ibad menceritakan kepada kami dari AI Hasan, tentang firman

9°5   A|  Bukhari  dalan  Ar-R7.gag  (6538)  dan  Imam  Ahmad  dalam  Mzfs»ad-nya

(3/218).
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rnafsirAth:TTderi

36rf6i3G;i.'#6.j{6!
orang-orang yang kafir dan

matt sedang mereha tetap dalam kehaf iirarmya, maka tidaklah
akan diterima dart seseorang di antara mereha emas sepenuh
bcJmJ., " ia berkata, "Ia adalah setiap orang kafir."906

/„ny,.z:a:¥me¥:|a:i-i"s::a-km=na¥s¥rekniiea:£ufaTanL;:3€+::ba€g£
"Sepenuh  bumi,"  seperti  }£a:himat  \:==  .6)  ';if  €J:a  "Saya  memiliki

sekantong mentega"  dan .>^:i  f t! I;us  "§atu  life; inadu." 1fu+a ';I:±3\

(madu) merupckan penjelas kal'im'at yang menunjukkan takaran, yang
diungkapkan  sebelumnya,  yang  diungkapkan  dalam  bentuk  #ck!.rch

yang di-»cr£Aab-kan karena kedudukannya sebagai /c7m);z.z.

Ulana  Bashrah  mengatakan  bahwa  kata  S;  diL#asfocrb-kan
karena  kata  ;:}-i.I  dikonsentrasikan kepada kata :j9)qi,  lalu  kata  fa;
datang setelah keduanya, maka kata tersebut di-#¢sfoab-kan seperti di-
nashab-kannya  Acz/.  Jelasnya,  Aa/  di-»asAab-kan  karena  ia  datang
setelah  kata  kerja  yang  sibuk  dengan /z7'7./-nya,   sehingga  dia  di-
#asfeczb-kan seperti rna/ai/ yang datang setelah kata kerja yang sibuk
oleh/",,.'-nya.

Mereka (ulama Bashrch) berkata, "Kalimat tersebut sebanding
dengan kalimat ie3 al:f j (Aku memiliki orang-orang yang persis
sepertimu)."

Mereka  (ulana  Bashrah)  berkata,  "Kata  3^ij  di-#czsAc7b-kan
karena  sibuknya  I.cJtia/af  dengan  I.sJ.in-nya,  sehingga  di-#crffocrb-kan
seperti rna/2//, lantaran sibuknya kata kerja oleh/z7 'z./-nya.

Adanya huruf wa% pada kalimat  a,A> t5]£;Tj;  "Wra/a"j"» di.a
menebus dirt dengan emas (yang sebanyak) itu, " dikanenakan eda][rya.
kata yang dibuang setelah itu, buktinya adalah huruf wa", sama persis

9°6   |bnu Abi Hatim dalam tatsimya (2/702).
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seperti wa" dalan fiman Allah SWT,  ajiJ't 61, 3|g}zj    "4gr7r dJ.¢
/erm¢swt ora#g)Jcr#g }jtz*J.#. " (Qs. AI An'aam [6] : 75).

Maknanya  adalah,   "Kani  memperlihatkan   semua  kerajaan
langit   dan   bumi,   agar   dia   termasuk   orang-orang   yang   yakin."
Demikian pula dalan firman Allah SWT  a,A>., ts'£:t}`; ''Wra/cz«p%# cJz.a
menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. "

Seandainya ungkapan tersebut tidak menggunakan huruf wczzj,

:I:faapt=;eab:tejnuj::i:e;a;3;a€:a53¥Ye;€yfg;]Bgsg;g£
~c± "Maha  tidaklah akan diterima dari  seseorang di  antara mereha

>

emas  sepenuh bumi, walaupun dia menebus  dirt  dengan emas  (yang
sebanyak) itu."

®cO

a,fu>'dt65;a;cr,iil;j;£e32#L,i;ji{S1#i{JcjrJ
•tii--- ¥

``Kamu seha:hi-kalt tidck sampal kepaho kebaii:ken (yang

semprmci), sebeham hamw menafl¢ahlcan sebagian harta
yang hamtt cintai, dan cipa saja yang hamw naflcahlcan

maka sesrmggwh7rycL Allah mengetchttinya. "

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 92)
Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  "Kalian  tidak  akan

pemah   mendapatkan   cz/   bz.rr   (kebajikan)   wahai   kaum   mukmin!"
Mcksudyya adalah kebajikan yang mereka cari dengan ketaatan dan
ibadah  hanya  kepada-Nya,  serta  kebajikan  y`ang -mereka  harapkan
dari-Nya.  Tepatnya,  masuk  ke  dalam  surga  dan  diselamatkan  dari
siksa.
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Oleh  karena  itu,  banyak  ulama  tafsir  yang  berkata  "£4/  bi.rr
adalah  surga,  karena kebaikan Allah  SWT kepada hamba-Nya pada
Hari Kiamat adalah dimasukkannya hamba tersebut ke dalam surga."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7390.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Waqi'
menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Abu Ishaq, dari
Amr  bin  Maimun,  tentang  fiman  Allah  SWT,  jji  iJdr  j
"Kamu   sehali-hali   tidak   sampal   kepada   kebofihan   (yang

sempwr#cJJ, '' ia berkata, "Maknanya adalah surga."907

7391.   AI  Mutsanna menceritakan kepadaku,  ia berkata:  AI  Hamani
menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Syuraik  menceritakan
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, tentang
fil:[rr\anAI+chswT,'.:S.\J66"Kamusehali-kalitidaksampai
kepada  kebdyihan  (yang  sempurna),"  La bedsata,,  "Makn:anyal
adalah surga-. w908

7392.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kami,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kami  dari  As-
Suddi, tentang firman Allah SWT, 5ji  iJ4r j  ''Kcrmw seha/z.-
hall   tidak  sampai  kepada  kebof ihan   (yang  sempurna),"  .Ta
berkata, "Maknanya adalah surga. "909

Abu  Ja'far  berkata:  Jadi,  maknanya  adalah,  "Wahai  kaum
mukmin, kalian tidak akan pemah mencapai surga Allah hingga kalian

9°7    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/703) dan lbnu Athiyah dalam ,4/ MWAarrJ.r

AI Wdyiz (\/4] 1).
908    Ibnu Abi Hatim dalan tafsirnya (3/703) dan lbnu Athiych dalam ,4/ MwfoarrJ.r

AI Wdyiz ('14J \).
9°9   |bnu Tauzi dalam Zed A/ Afasi.r (i/420) dan lbnu Athiyah dalam ,4/ 4/a/AarrJ.r .4/

Wa/.i.z(I/471).
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menyedekahkan  apa  yang  kalian  cintai,  yakni  harta  berharga  yang
kalian miliki. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7393.    Bisyr     menceritakan     kepada    kami,     ia     berkata:     Yazid

i;nf,er±%kz,atd#{an±dfi¥t3£a5,#oe::ghafi,=ha:,;,I;ochA
sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna),  sebelum  hamu
menofhahhan  sebagian  harta  yang  harrm  cintai,"  .ra beak:ata,
"Maknanya adalah, 'Kalian tidak akan pemah mencapai surga

hingga  kalian  menyedekahkan  harta  yang  kalian  sukai  dan
cintai,."910

7394.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu  Bakar  menceritakan  kepada  kami  dari   Ibad,   dari  AI
Hasan, tentang firman Allah SWT,   \L, 1i3i¢ 5i 'j{ {JLr J
6}S  "Kamu  sekali-hali  tidak  sa;p;i -kep-ada -'keiajikan
(yang sempurna),  sebelum kamu menofhahkan sebagian harta
);czng hamw cJ.#/cH., " ia berkata, "Maknanya adalah harta. "9] I

Firman Allah SWT  =±;  £,A, 'rif 3?r ;cf c,, i|;j;i C3 ''Dc7# qu
saja      yang      hamu      naifhahhan      maha      sesungguhnya      Allah
me#gefc7¢#J.#ys, " maknanya adalah, "Apa saja yang kalian sedekahkan
di jalan yang Allah  SWT dan lainnya,  dari  harta kalian yang kalian
cintai,  maka  sesungguhnya  Allah  SWT  Maha  Tabu  akan  hal  itu
semua,  tidak  ada yang tersembunyi  bagi-Nya,  dan Allah  SWT  akan
membalas pelakunya di akhirat kelak. "

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9]°   |bnu Jauri dalan zndA/ A/asj.r (I/420).
9"    AI Baghawi dalam Ma 'a//.in 4/-ranei./ (1/506).
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7395.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami  dari  Qatadah,  tentang  fiman  Allah  SWT,    G3
"r±±   -± 'at)  '-Sis   5:i    c±, .\±}±  "Dan apa  soy a yang hamu

raifkchkan   maha   sesungguhnya   Allah   mengetahuinya,"   .Ta
berkata,   "Maknanya   adalah,   "Semua   terjaga   bagi   kalian,
karena  Allah   SWT  Maha  Tahu  akan  hal   itu,   dan  Maha
Mensyukurinyai.w912

Penafsiran   yang   kami   ungkapkan   juga   dinyatakan   oleh
sekelompok sahabat dan tabi'in.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7396.   Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abu   Ashim   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Isa
menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang fiman Allah SWT,  £±;  £,A, 'fi{  is  ,<S  cr, {£jif C3
"Dan  apa  sofa  yang  kanu  nqfkahkan  maka  sesungguhnya

Allahmengetahainya."

Mujahid berkata,  "Umar menulis surat kepada Abu Musa AI
Asy' ari (ketika berbagai kota kekaisaran Romawi dirmtuhkan,
tepatnya pada peristiwa terbunuhnya Sa'd bin Abi Waqqash)

yang   berisi    permintaan   untuk   dibelikan    seorang   budak
perempuan dari Jalaula. Umar lalu memanggil budak tersebut
seraya berkata, "Allah SWT berfirman,  'rit 3br ;CS ®t, i|;ji£ C3
"}±±      <,ch>  'Dan   apa   saja   yang   hamu   nofhahhan   maha

sesungguhnya     Allah     mengetahuinya'.      Alchi::rnyaL     Umar
memerdekakannya. Ayat ini seperti firman Allah SWT, 6:;i;i
(Sj,X) t±£  €§± ;;  S  ',£1fi^   'Dan mereka memberihan

makanan yang disuhainya kepada  orang miskin,  anak yatim

912   |bnu Abi Hatin dalan tafsinya (3„04).
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dcr# ora#g);crng dJtan;cr#'.  (Qs. AI Insaan [76]: 8). Juga firman-
Nya> "i;l=  fr>   6P j{>' ;rj;i g; <2j|ij';'j 'Do# mercha
mengutamakan   (orang-orang  Muhajirin),   atas   diri  mereha
sendiri,  sehalipun mereha dalam kesusahan'. "  (Qs.  AI Hasyr

[59]:  9).913

7397.   AI   Mutsanna  menceritakan  kepada  karni,   ia  berkata:   Abu
Hudzaifah   inenceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sama.

7398.   Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Adi  menceritakan  kepada  kami  dari  Humaid,  dari  Anas  bin
Malik, ia berkata, "Ketika turun firman Allah SWT (surah Aali
'Imraan [3] : 92), djS \L, {|fji± Si 3i {J4? j 'K¢mw seha/7.-

hali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
hamu  menofhahkan  sebagian  harta  yang  kamu  cintai'.. AIan
firmanAllahSWT(surahAIBaqarah[2]:245),j2i3d,j€bt\Sir€
€:=\3;S'ff)   'Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada
Allah,  pinjaman  yang  baik  (menaflcahhan  hartanya  di  jalan
4//crfoJ',   Abu  Thalhah  berkata,   `Wahai  Rasulullah,  kebunku

yang di sini dan di sana aku sedekahkan.  Seandainya aku bisa
menjadikamya     secara     sembunyi-sembunyi     (maksudnya
bersedekah    secara    diam-diam)    maka    aku    tidak    akan
menjadikannya secara terang-terangan.'  Rasulullah  SAW  lalu
bersato;toda,   'Bagikanlah  harta   tersebut   kepada   orang-orang

fahir di kalangan keluargarm'.'D"

7399.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AI Hajjaj bin
Minhal   menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hammad

9]3    |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (3/704) dan  lbnu Athiyah dalam A/ WwAarrJ.r

AI Wofiz (\1471).
9]4    Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam wus»nd (3/115).
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menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bin Malik, ia
berkata: Ketika turn fiman Allah SWT,  \|Sji± €i jji {Jdr j
6js a-, " Kanu sekali-kali tidak sampal kepada kebajikan
(yang sempurna), sebelum kamu menofkahkan sebagian harta
}i¢Hg hamcf cz.#/crz., " Abu Thalhah berkata,  "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya   Allah    SWT   meminta   harta   kani,    maka
saksikanlah  untukku  bahwa  aku  menjadikan  tanah  Ba`riha
untuk   Allah   SWT."   Rasulullah   SAW   kemudian   berkata,
"Bagihandah  harta  tersebut   kepada  kerabatmu."  D.La  (Albn]

Thalhah) pun membagikannya kepada Hassan bin Tsabit dan
Ubay bin Ka'b.915

7400.   Imran bin musa menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abdul
Warits    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Laits
menceritakan  kepada kanii  dari  Maimun bin  Mihran,  bahwa
seseorang  bertanya  kepada  Abu  Dzar,  "Anal  apakah  yang

paling utana?"  Ia menjawab,  "Shalat adalch tiangnya  Islan,
jihad adalah punuknya anal, dan sedekah adalah sesuatu yang
menakjubkan!"   Orang  itu  lalu  berkata,   "Wchai  Abu  Dzar,
engkau  telah   meninggalkan  sesuatu  yang  menjadi   amalan
terkuat bagi diriku!  Mengapa engkau tidak menyebutkannya! "
Abu Dzar bertanya,  "Apa itu?"  Dia menjawab,  "Puasa."  Abu
Dzar  menjawab,  "Itu  ®uasa)  memang  ibadah,  tetapi  tidak
termasuk  ke  dalamnya!"  Ia  lalu  membacakan  firman  Allah
S;`JT, 6SS \L,.\S±} S'.:S.\J6 6 "Kamu sekali-hali tidak
sampai  kepada  kebofikan  (yang  sempurna),  sebelun  hamu
menofhahhansebagianhartayangkamucintai.''°]6

915    Diriwayatkan pula oleh AI Bukhari dalan kitab 4/ WrasAaya (bab: /dea Fyoqa/t7

o#  AusAa  /i.  .4qari.bi.foi),  Muslim  dalan  kitab  j4z-Zafaf  (43),  dan  Abu  Daud
dalam kitab 4z-Zahaf ( 1689).

9t6   As-Suyuthi   dalani   Ad-D#rr   ,4/   Afa#tswr   (2/261),   dan   dia   menyebutkan

sumbemya kepada Ibnu Jarir.
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7401.   Yunus    menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu    Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abdirrahman
AI   Makki   mengabarkan   kepada   kami   dari   Abdillah   bin
Abdirrahman bin Abi Husain, dari Amr bin Dinar, ia berkata,
"Ketika turun fiman Allah SWT,   6, tfji± £i S{ ij6f j'

6;±  'Karm  sehali-kali  tidak  sarnpai  kepada 'kebajihan
(yang sempurna), sebelum kamu menafocahkan sebagian harta
}Jcr#g kcrmt cj.#/flz.',  Zaid pergi membawa seekor kuda yang ia
beri nama Scrbc!' kepada Nabi  SAW.  Dia berkata,  'Berikanlah
ini  sebagai sedekah, wahai Rasulullah!'  Rasulullah SAW lalu
memberikannya  kepada  Usanah  bin  Zaid  bin  Haritsah.  Ia

(Usamah    bin    Zaid    bin   Haritsah)    lalu   berkata,    'Wahai
Rasulullah, aku hendak menyedekahkannya! ' Rasulullah SAW

p;ur\borkfTto,'Sedekahmutelahditerima'.'D"

7402.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdunazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Ayyub dan lainnya, ia berkata,
"Ketika turun firman Allah SWT,   6, ifji£ Si Si {j6f j'

63±  'Kamu  sehali-hali  tidak  sarnpai  kepada 'kebdyikan
(yang sempurna), sebelum hamu menqfhahhan sebagian harta
)/o#g hamw  cz.#f¢z.',  Zaid  bin  Haritsah pergi  membawa  seekor
kuda   yang   ia   cintai   (kepada  Nabi),   lalu   berkata,   'Wahai
Rasulullah, harta ini aku sedekahkan di jalan Allah'. Rasulullah
SAW  kemudian  memberikannya  kepada  Usamah  bin  Zaid.
Zaid kemudian merasakan sesuatu dalam  dirinya,  dan ketika

9]7   |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/704) dan AI Mawardi dalan A»-IV«faf w 4/
`Cfyz/M ( I /409). Ini adalch hadits in"r4al, dan yang semisalnya diriwayatkan pula

oleh Sa'id bin Manshur dalam Asrf"»a» (3/1066).
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Nabi  SAW melihat  hal  itu,  beliau berkata,  '4//ch  SWT /e/crfo
menerimanya'.n9"

See

g;j±ef:£f;=[Y`£j±e7;:i~i;j,fe6l=£\=fi{g

;i3rlei~6j;`6,a]3±`ti;tstifib3jJT££feij3'c±cin<
©ds,£

``Se.rrma mcilcanan adrlah halal hagi bant Isrdil melainl¢an

malcanan yang diharamlcan oleh Isrdil (Ya'qub) wntwk
dirinya sendiri sebeham Tanrat difurunlcan. Katokanlcth,
' (Jiha ham« ri'uengrtolcan ado malcanan yang diharamlcan

sebehom twrun Ta«rat), maha baoudrh Ta«rat ifu, lalt4
bacalchdiirii:kakan"orang-orangyangbei\ar'."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 93)
Abu  Ja'far  berkata:  Allah  SWT  sebelumnya  tidak  pemah

mengharamkan  satu makanan pun  sebelum  turunnya Taurat  kepada
bani  Israil.  Mereka adalah anak cucu Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim
K¢cr/I./wrrcrfoJ"aJ?.   Semuanya   halal,   kecuali   yang   diharamkan   oleh
Ya'qub  atas  dirinya sendiri,  maka anak cucunya mengharankannya

pula  karena  mengikuti  bapak  mereka,  Ya'qub,  padahal  tidak  ada
penetapan dari Allah SWT melalui wahyu dan lisan rasul mereka. Hal
ifu sebelum datangnya Taurat kepada mereka.

Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  pengharaman  hal  itu
kepada mereka, apakah dijelaskan dalam Taurat?

9`8   Abdurrazzaq  dalam  tatsimya  (I/401).  Ini  adalch  hadits  dha'iJ karena  mafrsa/.

Diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Manshur dalam tafsimya (3/ 1066).
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Pertama:  Sebagian ulama bexpendapat bahwa ketika Taurat
diturunkan,   Allah   SWT   mengharamkan   segala  hal   yang   mereka
haramkan.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7403.   Muhammad bin AI Husain menceritakan kepadcku, ia berkata:
Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada  kami,  ia

:;::;kgnt,;f;%ban:¥insc?r3:i:¥££ef¥i;£:£¥£d¥£i¥#;
2gT¥;-G# b);TG.jfjfe "Semria mahanan adalah halal bagi
bani  Israii  melainkan makanan yang diharamhan oleh  Israil

aJa'qub)  untuk  dirinya  sendiri  sebelum  Taurat  diturunkan.
Katahanlah,   '(Jiha   kamu   mengatakan   ada   makanan  yang
diharamhan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu,
lalu bacalah dia jika hamu orang-orang yang benar'," bah;hwal
orang-orang  Yahudi  berkata,   "Kami  hanya  mengharamkan
apa-apa yang diharamkan oleh lsrail terhadap dirinya sendiri,
dan  Israil  hanya  mengharankan  urat."  Dia  tersiksa  dengan
sakit pada urat paha sampai kaki. Dia merasa sakit pada malam
hari  dan  sembuh pada siang hari.  Dia pun bersumpah bahwa
seandainya Allah SWT menyembuhkannya,  niscaya dia tidak
akan  memakan  urat  untuk  selamanya,  dan  akhimya  Allah
SWT   mengharamkan   hal   itu   bagi   mereka.   Allah   SWT
kemudian berfirman,  <p?,+:£  ;i3~b|~6j:`6 ,a)j€}`! i;-ts ti
"Katakanlah,   '(Jiha  kamu  mengatakan  ada  makanan  yang

diharamhan sebelum turun Taurat), maka bowalah Taurat itu,
lalu bacalah dia jika harm orang-orang yang benar'." I.lack
ada  seorang pun  yang  mengharankannya  selain  Aku  karena
kezhaliman yang kalian  lakukan.  Itulah makna  fiman  Allah
SWT,cffe32>t3#;I;fj{;I:;a:G=ij;6<j{6£ji±;
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(;¢§    'fi   ±S   "Maha  disebabhan  kezhaliman  orang-or_anf
Yahudi, Kami haramhan atas (memahan mahanan) yang baik-
balk  (yang dehulunya)  dihalalkan  bagi  mereha,  dan  haretta
mereka banyak menghalangi (mangsia) dari jalqn Allah." (Qs.
An-Nisaa`  [4]:  |6o).919

Abu   Ja'far   berkata:   Berdasarkan  uraian   tersebut,   maka
mina ayat ini adalah, "Setiap makanan sebelumnya adalah halal bagi
bani  Israil,  kecuali  yang  diharamkan  oleh  Israil  sendiri  atas  dirinya
sebelum tururmya Taurat,  karena Allah  SWT mengharankan hal  itu
kepada mereka,  atas apa yang diharamkan oleh Israil kepada dirinya
sebelum  turunnya  Taurat,  karena  kezhaliman  mereka  terhadap  diri
mereka   sendiri.   Katakanlah   wahai   Muhammad   kepada   mereka,
'Datangkanlah oleh kalian wchai bani  Israil, jika kalian mengingkari

hal itu dalam Taurat, lalu bacakanlch jika kalian benar, bchwa Allah
SWT  tidak  mengh.arankan  hal   itu   di   dalam  Taurat,   dan  kalian
mengharamkan  hal  itu  karena  Israil  mengharamkannya  atas  dirinya
sendiri,.„

Kedua:  Bexpendapat  bahwa  makanan  itu  sama  sekali  tidak
diharamkan  sebelurmya,  tidck  pula  diharamkan  oleh  Allah  SWT
kepada mereka di  dalan Taurat.  Makanan tersebut diharamkan oleh
mereka   sendiri   karena   mengikuti   jejak   nenek   moyang   mereka,
kemudian   mereka   menghubungkan   pengharanan   tersebut   kepada
Allah SWT, lalu Allah SWT mendustakan mereka tentang hal itu, dan
berfirman   kepada   Nabi   Muhammad   SAW,   "Katakanlah   wchai
Muhammad,  'Jika kalian memang benar,  maka datangkanlah Taurat
dan  bacakanlah,  sehingga  kita  dapat  melihat  apakah  hal  itu  ada  di

9[9    |bnu Tauri dalam zad.4/ MasJ.r (1/423).
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dalamnya?'."   Lalu  nampaklah  kedustaan  mereka  bagi  orang  yang
sebelumnya tidak tahu tentang hal tersebut.

RIwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7404.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain   bin   AI   Faraj,   ia
berkata:   Aku  mendengar  Abu  Mu'adz  berkata:   Ubaid  bin
Sulaiman    mengabarkan    kepada    kami,    ia    berkata:    Aku
mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT,
£in<  e;    5t.e~l£:i  i;;i  [  f£ ''nrfe/az.»ha#  maha»a# ,,c,„g
diharamhan oleh Israil a:a`qub) untuk dirinya sendiri," "israjil
adalch Ya'qub, dia terkena sckit pada urat paha,  sehingga dia
tidak  bisa  tidur  malam,  sementara  pada  siang  hari  dia  tidak
merasa  sakit.  Dia  pun  bersumpah  bahwa  jika  Allah  SWT
menyembuhkannya,  maka  dia  tidak  akan  makan  urat  untuk
selamanya. Peristiwa tersebut terjadi sebelum tururmya Taurat
kepada  Musa.  Nabiyullah  lalu  bertanya  kepada  orang-orang
Yahudi,  'Apakah  yang  diharankan  oleh  lsrail  ini  terhadap
dirinya   sendiri?'   Mereka  menjawab,   `Taurat  turun  dengan
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Israil.  Allah  SWT
kemudian berfirman kepada Muhammad SAW,  ,ajjj}`t i;.E ti
<j£,S.;;rbrfrlj3K'Kat?hanla?,'_'(Jikakanu_meng`ataha.n
ada makanan yang diharamhan sebelum turun Taurat), maka
by:nag]abhenTaar:;:thi:i;g(aalFu]±£#a::of#gugr?rMa:£

merehalah  orang-orang  yang  zhalim'.  Meleka beldustzL  dan
mengada-ngada   atas   nama   Allah,   padahal    Taurat   tidak
menjelaskarmya..M92o

Berdasarkan uraian tersebut, maka maknanya adalah,  "Setiap
makanan sebeluimya halal bagi bani Israil, baik sebelum Taurat tunm

92°   |bnu Athiyah dalan A/ Wwharri.r .4/ Wra/.ie (I/472).
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maupun setelali Taurat turun, kecuali yang diharamkan oleh Israil itu
sendiri  kepada  dirinya  sebelum  Taurat  itu  turn.  Jadi,  seakan-akan
Adh-Dhahhck memahami ayat i in< a;  j?.e±:i i;i [ Y`£ sebagai
7.s/z.s»c7`  yang dinamakan dengan z.s/I.s#c7 ` mzf#gcz/fo7.. "

Ketiga:    Belpendapat    bahwa    maknanya    adalah,    "Setiap
makanan halal  bagi  bani  Israil,  kecuali  yang  diharamkan  oleh  lsrail
kepada dirinya sendiri, sebelum Taurat itu turun. " Jadi, sesungguhnya
hal    itu    haram    pula    bagi    anak    cucunya,    karena    Israil    telah
mengharamkan  hal  itu  semua  kepada  anak  cucunya,  bukan  karena
Allah SWT telch mengharamkannya kepada Israil dan anck cucunya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7405.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadcku,    ia    berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan

fe]::d#an;.eb±p£T¥ats€ff+.:T=;~#:b£,6t=an¢gd#£
.Si6   'SS  "Semud 'mahanari  adaldh 'iralal  bagi  bani  lsrail
melainhan  makanan  yang  diharamhan  oleh  lsrail   pra'qub)
w#fz/4 c7j.rj.#};a se#dz.rj., " bahwa Israil  telah mengharamkan urat

atas  dirinya  sendiri  karena  dia  merasa  sakit  pada  urat  paha
sanipai kcki, sehingga dia tidak bisa tidur malam. Dia berkata,
"Seandainya   Allah   menyembuhkanku,   maka   anak-cucuku

tidak akan mengonsumsinya -padahal  itu sama  sekali  tidak
tertulis dalam Taurat!-. "

Nabi  SAW bertanya kepada sekelompok ahli kitab,  "Ke#ap¢
i.«!. dz.Aarcz7»ha».? " Mereka menjawab, "Itu karena termaktub di
dalanAIKitab."AllchswTlalumenuninkanfirman-Nya,g

:.*.*t;,\. ~tfj,fry ,s^f=> ,,I:i,f i\ „semua makanan adaz;h i;tat
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bagibanilsrail...."hinggafi+:rrr.ap.-Nya,tis,±±=.;±rbL"Jika
harmorang-orangyangbenar.'°2'

7406.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kani,  ia  berkata:  AI  Husain
menceri.takan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata,
"Israil menderita sakit pada urat paha sanpai kaki,  sehingga

dia tidak bisa tidur malam, sementara pada siang hari dia tidak
merasakan sckit. Dia pun bersumpch, 'Seandainya Allah SWT
menyembuhkanku, maka aku tidck akan makan urat lagi untuk
selamanya'.  Peristiwa tersebut  teljadi  sebelum  diturunkannya
Taurat, maka orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi SAW,
'Taurat  turun  dengan  mengharankan  apa  yang  diharamkan

oleh  Israil  terhadap  dirinya  sendiri'.  Allah  SWT  berfirman
kepada Muhammad SAW,   # t>! ~Gj3`6  ,ai3f!'t  i;-G  S
<}£,sZ> ` Katakanlah,  "(Jiha karm mengatakan a?a in_akan:n.
ya;g   diharamhan   sebelun  turun  Taurat),   maha   bowalah
Taurat  itu,  lalu  bacalch  dia  jiha  kanu  orang-orang  yang
bc#ar". ' Mereka berdusta, padahal di dalan Taurat tidak ada

pemyataan seperti itu. M922

Abu  Ja'far berkata:  Pendapat yang paling kuat -menurut
kami-  adalah  yang  mengatakan bahwa  semua  makanan  halal  bagi
bani  lsrail  sebelun turumya Taurat,  kecuali  yang  diharamkan  oleh
lsrail terhadap  dirinya sendiri, tanpa ada ketetapan dari  Allah  SWT.
0leh karena itu, makanan tersebut haram lantaran bapak mereka telah
mengharamkamya    kepada    mereka,    tanpa    ada    wahyu    yang
mengharamkannya.     Lalu    turmlah    Taurat,     dan     Allah     SWT

92`    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/706) dan lbnu Athiyah dalam A/ AfwtiarrJ.r

AI Wdyiz (\14]2).
922   |bnu ]auri dalam zad4/ "asJ.r (I/423).
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mengharamkan  apa-apa  yang  dikehendaki-Nya  dan  menghalalkan
apa-apa yang dikehendaki-Nya.

Itu   adalah  pendapat   sekelompok  ulana  tafsir,   dan   itulah

pendapat Ibnu Abbas, seperti yang disebutkan sebelumnya.

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalch:

7407.   Bisyr     menceritckan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakank¥j£:£%#st.a:;¥at#j.£~f;gfan£%;¥„:;,¥?;

melainhan  mahanan  yang  diharamhan  oleh  Israil   pra'qub)
untuk dirinya sendiri  sebelum Taurat  diturynhan," .i:a be;I:!Sata,
"Israil adalah Ya'qub. Lafazh   ;i3'bL'6j:`6 ,iijjJ'9 i;-G ti

<}£,r±}Z> 'Katakanlah, "(Jiha kamu mengatakan ada makanan
yang   diharamhan   sebelun   turun  Taurat),   maha   bawalah
Taurat  itu,  lalu  bacalah  dia  jiha  kamu  orang-orang  yang
be#czr", ' mcksudnya  adalali,  semua  makanan  halal  bagi  bani
lsrail,   selain   yang   diharamkan   oleh   Israil   (Ya'qub)   untuk
dirinya sendiri. Ketika Allah SWT menurunkan Taurat, Allah
SWT   mengharamkan   apa   saja   yang   Dia   kehendaki   dan
menghalalkan apa saja yang Dia kehendaki."923

7408.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Qatadah,
dengan riwayat yang sama.

Para ulama berbeda pendapat tentang sesuatu yang diharamkan
oleh Ya'qub atas dirinya sendiri.

923    |bnu Athiyah dalam j4/ Mwharri.r A/ W4/.I.z (1/472).
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Pertama: Sebagian bexpendapat bchwa yang diharamkan oleh
Israil atas dirinya adalah urat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7409.   Ya'qub   bin   Ibrahim   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Husyaim  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Abu  Bisyr
mengabarkan kepada kami dari Yusuf bin Mahak, ia berkata,
"Seorang  badui  datang  kepada  Ibnu  Abbas  dan  mengatakan

bahwa  dia  telah  menjadikan  istrinya  haran  baginya.  Ibnu
Abbas  lalu  berkata,  'Dia tidak haram  bagimu'.  Si  badui  lalu
berkata, 'Kenapa? Padchal Allah SWT berfirman   3tife{ g
£S-pL< S  J.gr:i fg C Y`| i+.€f=!  ~#, $ 61= ''Serm%a
makanan  adalah  halal  bagi  bani  lsrail  melainhan  mahanan

yang diharamhan oleh lsrail ara'qub) uutuk dirinya sendiri".'
Ibnu Abbas  kemudian tertawa,  lalu bertanya,  'Apckah kanu
tahu apa yang diharamkan oleh Israil kepada dirinya sendiri?'
Dia  lalu menghadap  kepada kaum  dan  meriwayatkan,  'Israil
terkena penyakit di urat pcha yang menjadikannya menderita,
maka dia bersunpah bahwa jika Allah menyembuhkannya, dia
tidak akan makan urat'."

Perawi  berkata,  "Itulch  yang  membunt  orang-orang  Yalhudi
mencabut urat dari daging. M924

7410.   Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:
Syu'bah menceritakan kepada kani dari Ibnu Abi Basysyar, ia
berkata:   Aku  mendengar  Yusuf  bin  Mahik  meriwayatkan,
"Seorang  badul  datang  kepada lbnu  Abbas  dan  mengatakan

bahwa  seseorang  telah  men8haramkan  istrinya  atas  dirinya.
Ibnu Abbas lalu berkata, `Wanita itu tidak haran baginya'. Si

92`    |bnu Athiyah dalam A/ M#frarri.r A/ Wr4/.I.z (I/472).
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:a#.,,beGka!e;i|d-¥ch`e#fi::J=T!e=#i:an±rm,antffif{''£
csji>   "Semua   makaran   adalah   halal   bagi   bani   Israil
melainhan  makanan  yang  diharamkan  oleh  Israil   pra'qub)
w#/#*     c7z.rz.#}jcl     sc#dz.rz.?".'      Ibnu     Abbas      lalu      berkata,
'Sesungguhnya  Israil  terkena  penyakit  pada  urat  pahanya,

maka    dia    bersumpah    bahwa    seandainya    Allah    SWT
menyembuhkannya,    maka    dia    tidck    akan    makan    urat.
Sesungguhnya wanita itu tidak haran baginya'. "925

7411.   Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Ibnu

¥-:ds:f:i;i:ng:efi#e:fif;;wi?I,iga!mf!:„m!
adalah   halal   bagi   bani   Israel   melainhan   makanan   yang
diharamhan  oleh  Israil  pra'qub)  untuk  dirinya  sendiri?``  .ra
berkata,  "Se-sungguhnya  Ya'qub  terkena  penyakit  urat  paha,
maka  dia  bersumpah  tidak  akan  memakannya  dari  binatang
melata. Dia berkata,  `Setiap urat sama hukumnya dengan urat
tersebut9.M926

7412.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami  dari  Qatadah,  ia berkata,  "Diriwayatkan kepada
kami     bahwa     sesungguhnya    yang     menyebabkan     Israil
mengharamkan  (sesuatu)  pada  dirinya  adalah  penyakit  urat

pahanya,  hingga menjadikannya tidak  bisa tidur  malam.  Dia
pun bersumpch bchwa jika Allah menyembuhkannya, dia tidck

925   Abdu|Tazzaq dalan tafsinya (I/402).
926   |bnu Athiyah dalam ,4/ "wharrj.r A/ Wa/.I.z (I/473).
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akan  makan  urat  untuk  selamanya.  0leh  karena  itu,  anak-
Cucunyaselalumengeluarkanuratdaridaging."927

7413.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Qatadah,
seperti     riwayat     sebelumnya,     dengan     tambahan,     "Dia
bersumpah bahwa seandainya Allah SWT menyembuhkannya,
dia tidak akan makan urat untuk selanianya.  0leh karena itu,
anak-cucunya mengelurkan urat  dari _daging.  Sesungguhnya

yang  diharamkan  atas  dirinya  sendiri  adalah  urat,  sebelum
tt-ya Taurat. "

7414.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar

;gnf,a:i¥k;pad-:,iFfijian;¥,#',a::nha¥gm:1=„¥„;:l":
diharamhan  oleh  Israil  a'a'qub)  untuk  dirinya  sendiri,"  .ra
berkata, "Israil mengeluh karena sakit di urat pahanya. Dia lalu
berkata, 'Seandainya Allah SWT menyembuhkanku, aku akan
mengharamkanurat!'Akhimyadiamengharamkamya.''928

7415.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Sufyan
Ats-Tsauri  mengabarkan  kepada  kami  dari  Hubaib  bin  Abi
Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Israil
terkena  penyakit  pada  urat  pahanya,  sehingga  dia  merintih
tidek bisa tidur.  Dia lalu bersumpch bchwa  seandainya Alah

¥,:£y¥£:¥¥*::ft£#-*#„?#:ro¥?a¥1o¢#A¥#,
927    A|  Baghawi  da|am  A/cr'cr/i.in  A/-ra#z;./  (1/508)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam  i4/

Muharrir AI Wajiz (\M]I).
928   AbdurTazzaq dalan tafsinya (I/402).
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bagi  bani  Israil  melainkan  makanan  yang  diharamhan  oleh
Israil pra'qub) untuk dirinya sendiri'."

Sufyan berkata, "Z¢ga artinya rintihan. M929

7416.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:  Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih, dari Mujahid, tentang fiman Allah SWT,    i;i [  ¥£
->; 'S; S!.®,ff=\.,"Melainhan makanan yang dihar;mhan oleh
Israil   a'a'qub)   untuk   dirinya   sendiri,"   .Ta  berkata,   "DLa
mengeluh    karena    sakit    pada    urat    pahanya.    Dia    pun
mengharankan urat atas dirinya sendiri. "930

7417.   AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujchid,
dengan riwayat yang sama.

7418.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hubaib bin Abi

lfj;it#s:%"g:;fi:e:n;i,:"##a;-:f:!gwf3;-affi¥
melainkan  makanan  yang  diharamhan  oleh  Israil  pra'qub)
untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunhan," ia bendzrfa,
"Israil  pemah tertimpa penyakit pada urat pchanya,  sehingga

dia    semalaman    merintih.    Akhimya    dia    mengharamkan
memakan urat atas dirinya sendiri."93!

9q9     Ibid.
93°   |bnu ]auzi dalam zndA/ A4asi.r (I/422, 423).
931     Ibid.
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Kedua:  Beapendapat bahwa yang diharamkan oleh Israil atas
dirinya adalah unta dan susunya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7419.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadcku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, ia berkata:
Kami  mendengar  (riwayat)  bahwa  beliau  merintih.  Mereka
berkata, "Ia mengidap penyakit urat paha. Dia pemah berkata,
'Wahai  Rabb,  sesungguhnya makanan yang paling aku sukai

adalah   daging   unta   dan   susunya,   nanun   jika   Engkau
berkehendak       menyembuhkanku,       maka       aku       akan
mengharamkamya atas diriku sendiri'. "

Ibnu  Juraij  berkata:  Atha  bin  Rabah  berkata,   "Israil  telah
mengharankan    daging    unta   dan    susunya    atas    dirinya
Sendiri.n932

7420.   Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar
AI   Hanafi   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibad

XLeLnfeg#T*e~£afd?#i¥]5=;###'„stee::8mafi:¢:
adalah   halal   bagi   bani   Israil,"   ±a,  berketo,   "Tsralil   te\ch
mengharamkan  daging unta atas dirinya  sendiri,  dan mereka
mengatakan bahwa mereka mendapatkannya di dalan Taurat,
bahwa lsrail mengharamkan daging unta atas dirinya sendiri,

padahal lsrail mengharamkan daging unta atas dirinya sendiri
sebelurn  Taurat  itu  dituruhkan.  Allah  SWT  pun  berfirman,

<¢,as ;;ge|~6j;`6 ,ai3jl't i;k `Kafaha7t/aA, "//I.ha ham"
mengatahan  ada  makanan yang  diharankan  sebelum  turun
Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika karm

932   |bnu Athiyah dalan j4/ "wharri.r A/ Wajfa (I/473).



Ta/sirAth-TTrfuri

ora#g-ora#g }iang be#ar''. ' Maksudnya,  "Kalian  sama  sekali
tidak  akan  mendapatkan  keterangan  di  dalam  Taurat  bahwa
Israil mengharamkan daging unta atas dirinya sendiri. "933

7421.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:   Yahya   bin   Sa'id   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hubaib
bin  Abi  Tsabit  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sa'id
menceritakan  kepada  kani  dari  Ibnu  Abbas,  bahwa  Israil
menderita karena penyakit urat paha,  sehingga dia tidck bisa
tidur  dan  merintih  semalanan.  Dia  lalu  bersumpah  bahwa
seandainya  Allah  SWT  menyembuhkannya,  dia  tidak  akan_fff:-i_i±:i_if_-i--::i_-if:_,--_--i_--

bagi  bani  Israil  melainkan  mahanan  yang  diharamhan  oleh
lsrail    pra'qub)    untuk    dirinya    sendiri    sebelum    Taurat
diturunkan.     Katahanlah,    '(Jika    kamu    mengatahan    ada
mahanan  yang   diharamkan   sebelum   turun   Taurat),   maha
bowalah Taurat itu, lalu bacalah dia jiha hamu orang-orang

j;a#g be#crr'. " Maksudnya, "Hal tersebut terjadi sebelum Taurat
diturunkan.n934

7422.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin
Isa menceritakan kepada kami dari AI A'masy,  dari  Hubaib,

§#::'g±n;a#|re9#:£n:Sfb?£,;::;an„gm::„:„;:[„=
diharamkan  oleh  lsrail  pra'qub)  untuk  dirinya  sendiri,"  .La
berkata, "Dia mengharamkan urat dan daging unta."

933   |bnu ]auri dalam zadt4/ "aH.r (I/423).
934   |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3„05).
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Ia  (Ibnu  Abbas)  berkata,  "Dia  tertimpa  penyakit  urat  pcha.
Lalu  dia  memakan  daging  unta,  den  temyata  dia tidak  bisa
tidur    semalaman   (karena   menahan    sakit),    sehingga   dia
bersumpahuntuktidakmemakannya|agi.w935

7423.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Waqi'

::=egri¥rmananke#:kg#,ar:g<„g£L;:±£dfL¥ujf£€f,i
"Melainkan  makanan yang  diharamhan  oleh  Israil  aJa'qub)

w#/z/4 dz.rz./7)/t}  se#d!.r!., "  ia  berkata,  "Dia  telah  mengharamkan

binatangtemak."

Abu   Ja'far  berkata:   Pendapat  yang  paling  tepat  adalah

pendapat Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh AI A'masy dari Hubaib,
dari Sa'id, bahwa sesungguhnya yang diharamkan atas dirinya sendiri
adalah urat dan daging unta, karena kaum Ychudi sepakat sanipai hari
ini  untck  mengharamkan  keduanya,  seperti  yang  berlaku  bagi  para

pendahulu mereka.

7424.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin
Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata dari Abdul Hamid
bin  Bahran,  dari  Syahr  bin  Huwaisyib,  dari  lbnu  Abbas,
bahwa  sesungguhnya  sekelompok  Ychudi  datang  menemui
Rasulullah  SAW,  lalu  mereka berkata,  "Wchai  Muhammad,
kabarkanlah  tentang  makanan  yang  diharamkan  oleh  lsrail
sebelun    diturunkamya    Taurat?"    Rasulullch    SAW    lalu
menjawab,

irfi';i ®®i 'D.jrfu: ir cL* j> :\;®j3i 'ji9i tfgiv; ®+fa9i

:p' i;.|r a ;i£  Gal a::1 'j\i.a  crfu:i=,  \:a; :,a; .,:,::±;-,,,,,

935   |bnu Athiyah da|am ,4/ M#barri.r A/ Wa/.ie (1/473).
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flr=i 36-3  `4j! i,fl,3 il:iJ, if:=j 4jL Ja a, :jG

;;ill  :l}'ti; 9¢'qi 4j! +lfi) ¢lT;iJ .JYl ;\==J' 4j! f\:£J`
a,,

rJJ
"Demi  Dzat  yang  telah  menurunkan  Taurat  kepada  Musa,

apahah  kalian  taha  bahwa  Israil  pra'qub)  pernah  tertimpa

penyahit yang sangat pal:ah dalam waktu yang sangat lama,
sehingga   dia   bernadzar   bahwa    seandainya   Allah   SWT
menyembuhkannya,   maka   dia   akan   mengharamhan   atas
dirinya    sendiri    makanan    dan    minuman    yang    paling
disukainya.  Makanan yang paling disuhainya  adalch daging
unta, sedangkan rndnuman yang paling disukainya adalah susu
ZJ#/C7?" Mereka menjawab, "Benar.w936

Firman Allah SWT, <¢,3f:  ;if .L ~G#`6  ,aJJf}`! i;-E S
" Katahanlah, '(Jiha kamu mengatahan ada makanan yang diharamhan

sebelum  turun  Taurat),  maha  bowalah  Taurat  itu,  lalu  bacalah  dia

/.z.facr   faclm#   orcmg-orcrjqg  }Jcr#g   bc#ar ', "  maknanya   adalah,   "Wahai
Muhammad,  katakanlah  kepada  orang-orang  Yahudi  yang  berkata,
'Sesungguhnya  Allah   SWT  mengharamkan'  urat  den  daging  unta

beserta  susunya  di  dalam  Taurat',  'Bawalah  Taurat  itu  lalu  bacalah,
hingga    nanpaklah    kebatilan    kalian    bagi    orang    yang    tidak
mengetahuinya.  Sungguh, hal  itu tidak termasuk yang Aku turunkan
dalam Taurat, datangkan dan bacahah jika `kalian memang benar dalam

pengakuan  kalian,   bahwa  Allah   SWT  menurunkan  pengharaman
tersebut dalam Taurat'. "

936   Diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad  dalam  ArfuAs»ad  (I/278)  dan  Ath-Thabrmi

dalan AI Kabir (\21247).
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Ayat tersebut merupckan berita dari Allah SWT atas kedustaan
mereka, karena mereka tidak bisa mendatangkan bukti atas kebenaran

perkatan mereka.
Allah SWT mengabarkan hal itu kepada Nabi-Nya SAW, dan

menjadikannya sebagai hujjah bagi beliau SAW atas mereka, karena

perkara   tersebut   merupakan   masalah   yang   tidak   diketahui   oleh
kebanyakan dari  mereka,  sementara Muhammad adalah wmmz.  (tidck
bisa   menulis   dan   membaca),   terlebih  beliau   bukanlah   golongan
mereka.  Seandainya bukan karena wahyu,  maka beliau lebih pantas
untuk tidak mengetahuinya.

Tentunya  kenyataan  tersebut  merupakan  biikti  kuat  bahwa
beliau  SAW  adalch  Nabi  Allah  SWT  yang  diutus  kepada  mereka,
karena ia adalah berita para pendahulu mereka, yang hanya diketahui
oleh kalangan tertentu di antara mereka,  oleh orang yang diberitahu
oleh Allah SWT  (dari kalangan nabi dan rasul),  dan oleh  siapa saja

yang dikehendaki -Nya. See

©3i±a{'ftry'bfts&,`sjrL,€ja-i,d{gt£'£t£
``Mdha barangrtapa mengnda-ndalcan drsta terhadrp AIIch

sesndah itw, maha merehalah orcmg-orang yang zhalim."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 94)
Abu    Ja'far    berkata:    Maknanya    adalah,    "Barangsiapa

berdusta atas nama Allah di antara kami dan kalian, setelah datangnya
Taurat  dan  setelah  kalian  membacanya,  lalu  tidak  didapatkan  di
dalarmya  pengharaman  Allah  SWT  terhadap  urat  dan  daging  unta
beserta susunya, maka mereka itulah orang-orang yang Zhalim, yakni
orang-orangkafiryangmengatakanbatilatasnanaAllahSWT."
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Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7425.   AI Mutsarma menceritakan kepada kami, ia berkata:  Amr bin
Aun    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Husyaim

t::::egri¥=ankepAa]:ikg#T:an;i#{al¥f'dani;9j£SEy-:,y£;b:
merehalah  orang-orang  yang  zhalim,"  1a,  berkata,  "Mereha,
adalah orang-orang Vahudi.n937

®®®

©i54;qt6i,6gc3qr3£afi\>'a,,i#`6;a{6j=#
"Kcitokanlah, 'Benarl¢h (apa yang difirmanlcan) Allch'.

Maha ikt4tjlch agama lbrahin yang l«rms, dan b«Itanlcth dici
teirmaswk orang-orang yang m"s)Jrik. "

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 95)
Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalch,  "Katakanlah  wahai

Muhammad,  'Benarlah apa yang dikabarkan oleh Allah  SWT  dalam
firman-Nya, bahwa sebelumnya setiap makanan adalah halal bagi bani
Israil, dan Allah SWT tidak mengharamkan urat dan daging unta serta
susunya  kepada  Israil  dan  anak  cucunya.  Itu  hanyalah  karena  Israil
sendiri  telah  mengharamkan  atas  dirinya  dan  anak-cucunya,  sama
sekali  bukan  atas pengharaman Allah  SWT  dalam  Taurat.  Benarlah
Allah  SWT  dalam  segenap  kabar-Nya  kepada  hamba-Nya,  berbeda
dengan     kalian     wahai     kaum     Yahudi,     para     pendusta     yang
mengatasnamakan Allah SWT bahwa Allali mengharamkannya dalam
Taurat."

937   Kani  tidck mendapatkan riwayat  ini,  lafach maupun  sanadnya,  pada berbagai

rujukan yang kani miliki. Hanya saja, Ibnu Jauri menuturkannya dalam Zad .4/
"as,.,(I/424).
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Jika pemyatann kalian itu memang benar wahai kaum Yahudi,
bahwa  kalian  ada  dalam  agama  yang  Allah  ridhai,  maka  ikutilah
agama Nabi  Ibrahim, karena kalian semua tchu bahwa itulah agama

yang  benar.  Itulah 4/ fJcw!arfuo;crfo,  agana  yang  berdiri  tegak  di  atas
Islam dan syariatnya, bukan agalna Yahudi, Nasrani, dan agama kaum
musyrik.

Penakwilan rirman Allah: i;5:£if Jt, £gc3 rDa# bw4¢#/¢fo
dia termasuk orang-orang yang musyrik) .

Maknanya  adalah,   "Allah  berfirman,   'Ibrahim   sana  sekali
tidak  pemah  menyekutukan  Allah  dengan  apa  pun,  mcka  demikian

pula kalian wahai kaum Ychudi, jangan menjadikan salch seorang di
antara kalian sebagai tuhan yang kalian taati seperti ketaatan Ibrahim
kepada  Tuhannya.  Janganlah kalian wahai  para penyembah  berhala,
menjadikan   berhala   sebagai    sesembahan,    dan   janganlah   kalian
beribadah kepada sesuatu selain Allah, karena agana Ibrahim adalah
mengikhlaskan  ibadah  hanya  kepada  Allah.  Bukanlah  kalian  semua
mengaku bahwa Ibrahim ada dalan agama yang hak? Ikutilah perkara

yang telah kalian sepckati kebenarannya dan tinggalkanlch apa yang
kalian  perselisihkan,  dari  berbagai  agama,  karena  semua  itu  pada
dasamya  adalch  bid'ch  yang  kalian  buat-buat.  Sungguh,  apa  yang
kalian sepakati kebenarannya adalch agana yang Aku ridhai, dan Aku

jadikan  sebagai  tujuan  diutusnya  para  nabi.  Adapun  yang  lainnya,
adalah  kebatilan  yang  sama  sekali  tidak  aku  terima  dari  seorang
makhluk pun ketika dia datang kepadcku pada Hari Kiamat'. "

F.+:rrrLa;r\ AIlah.h, "Dan buhanlah dia termasuk orang-orang yang
mzfs)/rz.A, "  mcksudnya  adalch,  "Ibrahim  sana  sekali  tidak  termasuk
kelompok  mereka,  karena  orang-orang  musyrik  saling  membantu
dalam kekufuran. 0leh karena itu, Allah SWT membebaskan lbrahim
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dari mereka dan menyatakan bahwa beliau tidak termasuk penolong
mereka."

Maksud  lafazh  "orcrng-ora#g )/clng  m#s);r!.4"  dalam  ayat  ini
adalah  kaum  Yahudi,  Nasrani,  dan  agana  lainnya,   selain  agama
Hanafiyyah."  Allah  menegaskan,  "Tidaklah  lbrchim  termasuk  ahli
agama-agama  musyrik,  namun  dia  adalah  seorang  yang  hanif dan
muslim."

®®®

©ajgic5±3f6€<&>c,rfu'u,t,th,E33£€3if:i
``Sestmgg«hnya "mah yang m«la~m«Za dibangun tmtt4k

(tempat beribadch) man«sfa, ialah bdifuzlah yang di
Bakhah (Makhah) yang diberhahi den mc7ijadi pefu7ij«k

bagi son44a manusia."

(Qs. Aah 'Imraan [3]: 96)
Abu Ja'far berkata:  Ulama tafsir berbeda pendapat tentang

penafsiran ayat tersebut.

Pertama:   Berpendapat  baliwa  baitullah  yang  pertama  kali
dibangun untuk peribadahan kepada Allah SWT, yang diberkahi dan
sebagai  petunjuk  bagi  selunin  alam,  adalah baitullah  yang  ada  di
Makkah.

Mereka berkata,  "Akan tetapi  ia bukan rumah  yang pertama
kali dibangun, karena sebelumnya telah dibangun banyak rumah. "

Riwayat-riwayat yang sesuni dengan pendapat tersebut adalah :

7426.   Hannad  bin  As-Sari  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abu AI Ahwash menceritakan kepada kami dari  Simak,  dari
Khalid bin Ar'arah, ia berkata, "Seseorang mendatangi Ali dan
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berkata,  'Kabarlankah kepadaku tentang  Baitullah,  apakah ia
adalah  runah  yang  pertana  kali  dibangun?'  Ali  menjawab,
'Tidak, dia adalah rumah yang pertania kali dibangun dengan

penuh       keberkahan       maqan       Ibrahim.        Barangsiapa
memasukinya,berartiberadadalamkeadaanaman'."938

7427.   Muhammad bin AI  Mutsanna menceritakan kepada kami,  ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata:  Syu'bah  menceritakah  kepada  kani  dari  Simak,  ia
berkata:  Aku  mendengar  Khalid  bin  Ar'arah  berkata:  Aku
mendengarf ,Ali ditanya tentang firman Allah,   €±?3 :;i; 3ii 3L'-K±>    G,fl    u±,^3Jl,  "Sesu_ngg:hn.y?, rumah.ya-rg.  r¥la:m#l?

dibdngun untuk (tempat beribadah)  manusia,  ialah baitullah

};cng CJJ. BcrAha*  /"crAha¢/, " "Apakah ia merupckan rumah di
alas   buni   yang   pertana  kali   dibangun?"   Ali   menjawab,
"Tidak!  Jika  demikian,  maka  di  mana  kaum  Nabi  Nuh?  Di

mana  kauni  Nabi  Hud?  Akan  tetapi  ia  adalch  rumah  yang

pertana    kali    dibangun   dengan   penuh   keberkahan    dan
Petunjuk.w939

7428.   Ya'qub menceritakan kepada kani, ia berkata:  Ibnu Ulayyah
menceritckan  kepada  kami  dari  Abu  Raja,  ia  berkata:  Aku

=[e[nfensg#a%h€be,£>yaGk,#ar,a,H==3tei=83:irm£
"Sesungguhnya   runah -yang   mula-mula   dibangun   untuk

(tempat  beribadah)  manusia,  ialah baitullah yang di  Bakhah
/n4akhafo/ }i¢ng djberhafal., " ia berkata, "Ia adalah masjid yang

938    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (3/708).  Riwayat  yang  ada  padanya  dengan

redaksi -+1 L+ (di dalamnya ada keberkahan).  Demikian pula Ibnu Athiyah
de\\an AI Muharrir Al wiaif iz (11414).

939   |bnu  Abi  Hatim  dalam  tatsimya  (3/708).  Riwayat  yang  ada  padanya  dengan

redaksi -+I - (di dalamnya ada keberkahan).  Demikian pula lbnu Athiyah
datan AI Muharrir AI Wdyiz {11414).
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pertama kali dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah di
mukabumi.ii940

7429.   Abdul Jabbar bin Yahya Ar-Ramli menceritakan kepada kami,
ia  berkata:  Dhanrah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu
Sfa€dz£>d:r,ky;tB':n3t¥s:ffi;:gffr£;]achr„Smwa:'yo±j;Sj,{!

mula   dibangun   untuk   (tempat   beribadah)   manusia,   ialah
baitullah   yang   di   Bakhah   (Makkah)   yang   diberkahi,"   .Ta
berkata,  "Sebelumnya  ada  beberapa  rumah,  tetapi  ia  adalah
rumah yang pertana kali dijadikan sebagai tempat ibadah."94]

7430.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI  Hanafi menceritakan kepada kalni,  ia berkata:  Ibad
menceritakan  kepada  kami  dari  AI  Hasan,  tentang  firman
AllahSWT,u,t,\±»,€±;£€3;f3£''SeJ«»ggz/A#y¢r#mc7Ayng
mula-mula  dibangun  untuk  (tempat  beribadah)  manusia,"  .ra
bcrkata,    "Maksudnya   adalah,    rumah   yang   pertama   kali
dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah adalah yang ada
di Makkah.w942

7431.   AI   Mutsarma   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   AI
Hamani   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Syuraik

:::riz#=sk#f6k+gn;~#;GS,&jm;,a,ani:3a'£;€te3n3ian£;
"Sesungguhnya   rumah   yang   mula-mula   dibangun   uutuk

(tempat beribadah) manusia,  ialah Baitullah yang di  Bakkch
/:^4b*haAJ   }ic7ng   dz.berkchz., "   ia   berkata,    "Dibangun   untuk
ibadah.„

940    A| Mawardi dalam An-IV#*af wa A/  `C/yll# (I/410).
94]    A| Baghawi dalam Afa'4/i.in Af-raneJ./ (I/510).
942   A| Mawardi dalam ,4#-IV#Aa/ wa .4/  `t/)~m (I/410) dan Ibnu Jauzi dalan ZadA/

Masir(11425).
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Kedua:  Berpendapat  bahwa  ia .adalch  rumch  pertama  yang
dibangun untuk manusia.

Kelompok   ini   lalu   berbeda   pendapat   tentang   bagaimana

pembangunan untuk pertama ka.linya.
-    Sebagian    bexpendapat    bahwa    ia    diciptakan    sebelum

diciptakannya  semua lapisan bumi,  kemudian bumi  dihanparkan di
bawahnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7432.   Muhammad bin Umarah AI Asadi-menceritakan kepada kami,
ia  berkata:  Ubaid  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Syaiban mengabarkan` kepada kami  dari AI  A'masy,
dari Bakir bin Akhnas, dari Mujahid, dari Abdillah bin Amr, ia
berkata,   "Allah   SWT   menciptakan   Baitullch   2000   tahun
sebelum penciptaan bumi. Ketika itu -ketika Arsynya berada
di atas air- masih dalam bentuk buih air yang berwama putih,
lalu bumi dibentangkan di bawahnya. "943

7433.   Muhammad bin Abdil Malik bin Abi  Syawarib menceritakan
kepadaku,  ia  berkata:  Abdul  Wahid  bin  Ziyad  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Khushaif menceritakan kepada kani,
ia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata, "(Makhluk) yang

pertama  kali  Allah  ciptckan  adalch  Ka'bah,  kemudian  Allah
SWT membentangkan bumi di bawahnya. ".944

7434.   Muhammad  bin  Amr  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT,    ±€  3ii 6L

u±,rfu, '{±j3 "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun

943    A| Bachawi dalan A4cr 'a/i.in 4/-raneJ./ (1/510).
944   Kani  hanya  mendapatkamya  diriwayatkan  oleh  Ya'qut  AI  Hamahi  dalam

Mu'jam AI Buldan (4/463).
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untuk  (tempat  beribadah)  manu_sia,."  balNIa  ayat  ini  se:peati
fiman Allah SWT, Lr,th, E€ii .€i a ;:+  'Kam# ¢da/aA
umat  yang  terbaik  yang  dilahirhan  untuk  manusia...'."  (Qs.
Aali 'Imraan [3]:  1 io).945

7435.   Muhanmad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ahmad
menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
k#;keai;dg€4s-,¥,dl:,#:&~f'g;;;:#sessy„T8'or3;ij!
rumah  yang  mula-mula  dibangun  untuk  (tempat  beribadah)
manusia,   ialah  baitullah  yang  di   Bahah   (Mckhah)  yang
diberkahi   dan  mertyadi  peturtyuk  bagi   semua  manusia,"  .Ta
berkata, "Maknanya adalah, saat itu bumi masih dalam bentuk
air dan rumah itu masih dalam bentuk buih air di  atas bumi,
lalu    ketika    Allah    SWT    menciptakan    bumi,    Dia    pun
menciptakan  rumah  bersamanya,  yaitu  rumch  yang  pertama
kali dibangun di atas buni.M946

7436.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kanli,  ia berkata:  Ma'mar

;#,abfean,¥,:dda,#,anur,£&,arg;ta£€hi;;nftfan,:sefi;:„:ngr£[:ry¥
rumah  yang  mula-mula  dibangun  untuk  (tempat  beribadah)
manusia,   ialah  baitullah  yang  di   Bakkah   (Makhah)  yang
dz.bcrkchz., "  ia  berkata,  "Ia  adalah  rumali  yang  pertana  kali
dibangun oleh Allah SWT, lalu Adan thawaf di sekelilingnya,
demikian pula orang-orang yang datang sete|ahnya. "947

945    As.Suyuthi da|am Ad-D"rr A/ "a#tsc" (2/52), dan dia menyebutkan sumbemya

946   ¥be::dab?nEaJt:r.daiam  tafsimya  (I/7o7)  dan  AI  Baghawi  dalam  A4a'a/J.in Af-

Tanzil (\1510).
947    AbdurTazzaq dalam tafsimya (I/403).
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-   Sebagian   lagi   bexpendapat   bahwa   yang   pertana   kali

dibangun di muka bumi oleh Allan SWT adalah tempat Ka'bah.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7437.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada   kami    dari    Qatadah,    ia   berkata,    "Sesungguhnya
baitullch  itu  tunm  bersama  Adam.   Allah  berfirman,  'Aku
menurunkan    runah-Ku    bersananu,    dikelilingi    (daerah)
sekitamya, seperti Arsy-Ku yang selalri dikelilingi'. Adam lalu
mengelilinginya, begitu juga orang-orang beriman yang datang
setelahnya,  hingga  ketika  tiba  masa  datangnya  badai  besar,
Allah SWT menenggelamkan penduduk bumi. Ketika itu Allah
SWT mengangkatnya dan menyucikannya dari  kotoran yang
ditimpakan    kepada    penduduk    bumi.    Akhimya    ia   pun
diramaikan    di     langit.`    Ibrahim    kemudian    mencari-cari
bekasnya,  lalu  membangunnya  kembali  di  atas  tempat yang
lama.»948

Abu   Ja'far   berkata:~  Pendapat   yang  benar   adalah   yang
menyatakan bahwa rumah yang pertana kali dibangun dengan penuh
berkah dan petunjuk adalah rumah yang ada di  Makkah.  Maknanya
adalch, rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah.

La,fazh  G'S±:3  e>S  "Yang diberkahi  dan menjadi  peturtyuk"
maksudnya adalah, Allah SWT menjadikannya sebagai tempat berhaji
dan thawaf, yang merupckan pengagungan dari Allah SWT baginya.
Rumah tersebut berada di Makkah.

948    |bnu ]auzi dalam zadi4/ A/asJ.r (1/425).
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Kami  memilih  pendapat  ini  berdasarkan  riwayat  5Ac7Az.A  dari
Rasulullah SAW:

7438.   Muhammad bin AI  Mutsanna menceritakan kepada kami,  ia
berkata:   Ibnu   Abi   Adi   menceritakan   kepada   kami   dari
Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya,
dari Abu Dzar,  ia berkata,  "Aku bertanya kepada Rasulullch
SAW,  'Apakch masjid yang pertama kali  dibangun?'  Beliau
menjawab,   'A4cny.i.dl./  fJaram'.   `Kemudian?'  tanyaku.   Beliau
menjawab,     'Mas/.idi./    j4qs¢a'.     Aku     bertanya     kembali,
'Berapakah jarak waktu antara keduanya?'  Beliau menjawab,
'40 tahun>.ID49

Riwayat  tersebut  menjelaskan bahwa Masjidil  Harani  adalah
masjid pertama yang dibangun oleh Allali SWT di atas bumi, seperti

pendapat  yang  kami  nyatckan.  Adapun  perkara  tentang  apakah  ia
hanya sebuah rumah, atau rumah untuk beribadch yang penuh dengan

petunjuk dan keberkahan, para ulana berbeda pendapat. Hal ini telah
kami sebutkan sebelumnya dalam surah AI Baqarah serta surah-surah
lainnya,   dan   telal   kami   ungkapkan   pula   pendapat   yang   benar,
sehingga tidak perlu diulang kemba|i.950

Firman Allah  SWT  f6€  <&> c£,rfu' ''JCI/aft 6cr!./%//crfr yang dj.
BCI4ha%  /Mcr4facr¢/ )/any dz.berha¢z., " maknanya  adalah,  ia  merupakan
rumah  yang  diberkahi  dengan  dipenuhinya  ia  oleh  manusia  untuk
berthawaf, haji, dan umrah.

Kata  ±1=11 makna asalnya adalah az-zafom (berdesakan), seperti

F,,::;::i;:,.rm:f#:sr:,.:;:bau:¥£%;:F{;,:,;,:s„fo;Oer„.:;:O„££,yang
C)fl£+ yang artinya mereka saling berdesakan. Kata :i;i adalah wcrzc"

949    Diriwayatkan  oleh Muslim dalam j4/ Masey.j.d (1,  2),  Ahmad  dalam A/ M#s#od

95oL5i]a€:;:s6ir7}'urda¥A,[Eaaqinarafgy]aap]¢;-)?""an(2/433).
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•-ai=S  darn ungkapan  ¢st  .bat  ¢==1:.  "Si f ulan  mendorong yang  lainnya."

Jadi, mama tempat diambil dari kata bchasa Arab yang artinya pelaku

yang berdesckan di sana.

Jika   kata   iz;i   seperti   yang   kami   sebutkan,   dan   tempat
berdesakannya  manusia  adalah  di  sekitar  Ka'bah,  serta  tidak  ada
thawaf yang  diperbolehkan  di  luar  masjid,  mcka  bisa  kita  ketahui
bahwa yang dimaksud dengan Bdefacrfo adalah daerah di dalam masjid
di  sekitar  Ka'bah,  sedangkan  daerah  luar  masjid  adalah  Makkah,
bukan Bcz4ha¢, karena tidak ada tujuan yang menjadikan berdesakan
di   luamya.    Jika   demikian   masalahnya,    maka   perkataan   yang
menyataan bahwa BczkhaA untuk Makkah, jelas keliru, karena Makkah
adalah nana untuk tanah Haram.

Riwayat-riwayat   yang   menjelaskan   bahwa   Bchha¢   adalch
tempat berdesakan manusia untuk thawaf, adalch:

7439.   Ya'qub   bin   Ibrahim   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Husyaim   menceritakan   kepada   kani   dari   Hushain,   dari
Abu Malik AI Ghifari, tentang firman Allah SWT   ;i:€ 3ii 6£'-K±>6,±1  ct,^±Jl, '£±± "Se5ung_gupn_ya rumap ya.n? fe¥la:m¥l?

dibdngun untuk (-tempat  beribadah)  manusia,  ialah baitullah

};crng dl. Bokha* /Makhari/, " ia berkata, "Bakkah adalah tempat
Ka'bah, sedangkan Makkali adalah se|ainnya. "95 I

7440.   Ya'qub    menceritakan    kepadcku,     ia    berkata:     Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan
kepada kami dari Ibrahim, dengan riwayat yang sana.952

7441.   Ibnu Humaid menceritckan kepada kaini, ia berkata:  Hakkam
menceritakan  kepada  kami  dari  Amr,  dari  Atha,  dari  Abu

95t    |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya (3/709)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  Zad j4/ A4asJ.r

(I/425).952    |bnu  Abi  Hatim  dalam tafsimya  (3/709)  dan  Ibnu  Jauri  dalam Zad A/ A4a£J.r

(1/425).



Ta/siriwh-T7Ldrri

Ja'far, ia berkata,  "Seorang wanita le.wat di hadapan seorang
lelaki yang sedang shalat, wanita itu sedang thawaf di Ka'bah,
mcka lelaki itu mendorongnya. "

Abu Ja'far berkata: Ia adalah Bakkah, masing-masing saling
mendorong kepada yang lain.953

7442.   Ibnu   Mutsarma   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:
Abdushshamad    menceritakan    kepada    kami,`   in t  berkata:
Syu'bah   menceritakan   kepada   kami,   ia   berhata:   Salamah
menceritakan    kepada    kani '  dari    Mujahid,  P ia    berkata,
"Dinanakan  Bah:kch  karena  manusia  saling  berdesakkan  di

dalamnya, baik laki-laki maupun perempuan. "954-

7443.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada`kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari t Hanmad, dari Sa'id,
dia berkata, "Kenapa dinanakari Bckfac7A?, karena orang-orang
Saling berdesakkan. M955

7444.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan,  dari.  AI  Aswad  bin

Qais, dari bapaknya, dari Ibnu Zubair, ia berkata, "Dinamakan
Bakkah karena mereka berdatangan untuk melakukan haji."956

7445.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kfp€da,¥+1:LE,Qct:t#±t;n=g,,:[e:„an8£:]„:¢Sr¥:;fr3j;;:

mula-mula dibangun unttik (tempat beribadah) manusia, ialah

953    |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/709) dan AI Farra dalan "a'd#J. j4/ gwr`a#

(I/227).954    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/709).
955    |bnu Tauzi dalam zed,4/ A4asJ.r (1/425).
956   |bnu  Abi  Hatin  dalam  tafsinya  (3/708)  dan  AI  Baghawi  dalam  Ma'a/I.in .4/-

ra„z,.' ( I /5 I I ).
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baitullah yang  di  Bakkah  (Makkch)  yang  diberhahi," btho:wal
Allah  SWT  menjadikan  manusia  berdesakkan  di  dalamnya,
sehingga  wanita  shalat  di  hadapan  lelaki,  padahal  di  negeri

yang lain hal itu tidak boleh di|ckukan.957

7446.   AI  Hasan bin  Yalya menceritakan kepada kani,  ia berkata:
Abdunazzaq mengabackan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepeda kami dari Qatadah, ia berkata, "Bakkah
malmanya  adalah,  manusia  saling  berdesakan,  baik  laki-laki
maupun perempuan.  Sebagian dari mereka shalat di hadapan

yang lainnya, dan hal itu tidak boleh kecuali di Makkah."958

7447.   Ibnu  Waqi'  menceritakan kepada kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kani  dari  Fudhail  bin  Marzuk,  dari
Athiyah AI Aufa, ia berkata,  "Bakkah adalah tempat Ka'bah,
dan Makkch adalch daerch di sekitanya."59

7448.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kapada  kani,   ia  berkata:   Yahya  bin  Achar
mengabarkan   kepadaicu   dari   Ghalib   bin   Ubaidillah,   dia
bertanya kepada Ibnu Syihab teptang BakhaA, lalu Ibnu Syihab
menjawab, "Bakkah adalah daerah tempat Ka'bah dan masjid."
Ia lalu bertanya tentang Makkah, dan Ibnu Syihab menjawab,
"(Makkah) adalch seluruh kawasan tanch Haran. "960

7449.   AI  Husain  menceritakan  kepeda  kani,  ia  berkata:  Husyaim
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hadiaj  mengabarkan
kepada   kami   dari   Atha  dan   Mujahid,   keduanya   berkata,

957   |bnu ]auri dalan zadj4/ "asJ.r (I/425).
958   Abdunazzaq  dalan  tafsinya  (I/403)  dan  lbnu  Abi  Hatin  dalan  trfeimya

959!347u°A9A)biHatinda|antrfeinya(3/709).
9cO     lbid.
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"Bakkah; maksudnya adalal lelaki dan wanita berdesakkan di

dalarmya.M96i

7450.   Abdul Jabbar bin Yahya Ar-Ranli menceritakan kepadaku, ia
berkata: Dhamrah bin Rabi'ah berkata, "Bakkah adalah masjid,
Sementara Makkah adalah runah.rumch. "962

- Ada juga yang berpendapat seperti dijelaskan dalam riwayat

berikut ini :

7451.   Yahya  bin  Abi  Thalib  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Yazid   mengabarkan   kepada   kami,    ia   berkata:    Juwaibir

=]e]nfa:#T:,£>a:;ifek,=,£j:,an;£3chfT;h3¥g,,;;:;:„g£:ryan¢
r¥mah  yang  mula-mula  dibangu:n  untuk  (tempat  beribadah)
manus;a:   -ialah   baitullah  ya;g   di   Bckhah-(Makkah),"   ra

' `       berkata, "Bakkah ada|ch Makkah."963
\`p

- Ada pulat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dengan

yang diberkahi, karena thawaf adalch penghapus dosa.

Kata  J3C  di-#crshab-kah  karena  kedudukannya  sebagai  Acz/

tde=|o[n¥grag3;asdeiayba:ai=u]a;#8+ad£[:agi:uS:h£:gag,:,/da£,:
sementara J3S dalam bentuk »chfroA, sehingga tidak bisa dijadikan
sebagai si fat baginya.

Berdasarkan  pendapat  yang  mengatakan  <bahwa   ia   adalah
rumah yang pertama kali dibangun bagi manusia, maka lafazh J3¢
di-#asAab-kan  karena kedudukannya  sebagai  Aa/ dari  kalimat    gip
iz;i, sebab makna ungkapan tersebut -menurut merekaL adalah  '6i

96,     Ibid.
962    A| Mawardi dalam j4# IV#ka/ wa A/ 'tryw# (I/410) dan lbnu Jauzi dalam ZadA/

A4asj.r(I/425).
963    |bnu Athiyah dalam ,4/ M#Aarri.r.4/ Wrojj.z (1/474)
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J3G izS  [gi!`1]  tjl  y.`£Ll, €±.3 :={i I)i  ''Ses"»ggwhng^a rwmch yng

pertama'  ha;i   dibanedn  'achlarf  rumah   [yang]   di   Pckkah  yang
di.derha*z.. " Menurut mereka, di antara sifat lafazh t±.I adalah   tf jl.I
iz±, lalu lafach tfjJ.I beserta SAz./ch-nya adalah rna 'rz/a/. Adapun 2}3`G
»cr£7.rch, mcka kat; tersebut di-»ashab-kan karena kedudukannya yang
sebagai  fro/.  Sedangkan  kata  ¢fi  dalan  tempat  #ashab  karena  di-
e/Aa/-kankepadakataJ3G. ®-

g¢6fj;,&~;`6.,`:6g,'fi;c;j±fiLf6£g£'.'i£-`:,€,
¢

©ae.f¢£€'fii3g#i;3e¥,e'£Lffiij#.i
"Pndanya terdapat tainda-tanda yang nyato, (diantaranya)
Maqam lbrd`:in; ba:rangsiapa manasuhinya (balndlch irfu)
menjadi anrianlch did; monger7.ahan hajj adrlah kewajiban
manusia terfu]dap AIlah, yditr (bqgi) orang yang sanggup

merigndakan Per7.alanan ke haiti.IIah. Barangsidpa
meatigindcari {kewdyiban haii) , mcha sesunggu,hnya AELh

Mcha Kaya (tidrk memerholcan ses.4afro) dnd semesta
drm,"

(Qs. Aali Thraan [3]: 97)
Abu Ja'far berkata: Ulama qira'at berbeda pendapat tentang

bacaan ayat tersebut.

Pertama:  Ulana berbagai negeri  membacanya --£i  tJe:f  4j
(dengan kata  a+.i yang berbentuk jamck),  yang maknanya,  "Padan;;
terdapat tanda-tanda yang nyata. "
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Kedua:  Ibnu  Abbas  membacanya  :=;i -i.ff  ¢  (dalam  bentuk
tunggal), yang maknanya, `Padanya ada satu tanda 'y'ang nyata, yakni
maqam Ibrahin. «964

Para ulama  lalu berbeda pendapat tentang penafsiran  fiman
Arm \S:WT   »=S  '=i;.X'.   ±±,  "Padanya  terdapat  tanda-tanda  yang
#)wr¢, " apa maksud kata "/o#da-/a#da" dalam ayat tersebut?

-   Sebagian  belpendapat  bchwa  maksudnya  adalah  Maqam
Ibrahim, Masy'arul Haram, dan yang sepertinya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7452.   Muhammad  bin  Sa'd  menceritckan  kepada  kani,  i;  berkata:
Bapakku    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
menceritak-an  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan
kepadaku, ia berkata dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang
firinan Allan SWT,  :S'. I:£.`:  ,4±,  "PacJany8 /erdapcz/ /a»da-
fc7rida  )Jc7ng  nyt7fa, "  ia  berkata,  "Maksudnya  adalah  Maqan
Ibrahim dan Masy'an| Haran. w965

7453.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada kami,  ia  berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Mujahid, tentang
firman  Allah  SWT,  ;±;i!    i lsf  =£;  'de.\:  ,fe,  ''Pedanya
terdapat tanda-tanda yang nyata, Maqam Ibrahim," .+abe;Ikalto,
"Maksudnya, di antara tanda-tanda yang nyata adalah Maqan

Ibrchim.H966

-  Ada  yang  berpendapat  bahwa  maksudnya  adalah  Maqam

Ibrahim. Barangsiapa memasukinya, maka ia dalam keadaan aman.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

964    A| Qurthubi dalam .4/ Jamj.' /i. AAAcrm .4/ g#r `a# (4/194).
965    |bnu Athiych dalam A/ MWAarri.r j4/ Wa/.J.z (I/475)
966   Abdu|Tazzaq dalam tafsimya (I/403).
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7454.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kani, ia berkata:
Abu Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibad menceritakan kepada kami dari AI Hasan, temtang firman
A;Ilaih S:WT,    »Z±± '±1:.N'.  *,  "Padanya terdapa[  tanda-tanda

};a#g #);crfcr, " ia berkata,  "Maksudnya adalch Maqan Ibrahim.
Barangsiapamemasukinyamakaiadalinkeadaanaman."967

-   Ada  juga   yang   bexpendapat   bahwa`   maksudnya   adalah

Maqam lbrchim.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7455.   Muhanimad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kani,  ia berkata:  Asbath menceritckan kepada kami dari As-
suddi, tentang fiman Allah SWT, ;±fi! f\:: ife'. fi£.\: ,43,
"Padanya  terdapat  tanda-tanda  yang  nyata,   (diantaranya)

McrqaJ"   JZ}rcrfoJ.", "  ia  berkata,   "Maksudnya  adalch   Maqam
Ibrchim."

Abu  Ja'far  berkata:  Kelompok  yang  membacanya  dalam
bentuk   m#/crd   (tunggal)   menyatakan   bchwa   maksudnya   adalah
Maqan Ibrahim.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7456.   Muhanrmad  bin Amr  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujchid, tentang firman Allah, :^±::? i.ff A£  "Podcz»}Ja
ferdcrprf  /cr#da-f¢#dcr  ycrng  nytz/a, "  ia  berkata,   "Maksudnya
kedua kakinya ada pada maqam sebagai tanda yang nyata."

967    |bnu Athiyah dalam A/ MWAarrj.r A/ Wa/.i.z (I/475) dan Ibnu Jauri dalam Zadj4/

Masjr(1/426).
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Tentang  fiman  Allah,  g.,I:     6g  ,'J{£;   c;i  ''Bara»grJ.ape
memasukinya maka ia dalam keadaan aman," ii berkatal, "Inil
masalahnya lain ia8i. M968

7457.   Diriwayatkan  kepadcku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far  menceritakan  kepada kani,  ia  berkata  dari  bapaknya,
dari Laits, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT,   '=+£.\: ,+,
itfi.I> 'rlfl "ES "Padanya terdapat tanda~tanda yang ny;t-;,
"agan  Jbrch].in, "  ia  berkata,  "Bekas  kedua  kckinya  pada
maqam adalah satu tanda yang nyata.w969

Abu    Ja'far    berkata:    Pendapat    paling    tepat    dalam
menafsirkan  ayat tor.sebut adalah pendapat yang menyatakan bahwa
maksud  kata  "/a#da-/cl#da )/cr#g  nyw/a"  diantaranya  adalah  Maqam
Ibrahim. Ini adalah pendapat Qatadah dan Mujahid, yang diriwayatkan
oleh Ma'mar. Dalain ayat tersebut ada kalimat :;i. (diantarinya) yang
dipahani dari redcksi ayat.

Jika ada yang berkata,  "Bila Maqan Ibrahim adalah sebagian
dari tanda-tanda yang nyata, maka apa tanda yang lainnya?" maka ada

yang mengatakan bahwa diantaranya adalah Hajar Aswad dan tembok
Ka'bah.

Qira`at   yang   paling   tepat   adalch   tJ£{   tJb.i   d£   "Pcrc7a#};cr
/erc7crpc#  /a#da-/cr#cJa  ycr#g  #}i¢/a, ''  (dalam  bentuk  jain'ak),  karena
ulama berbagai negeri sepakat bahwa itulah bacaan yang s%crfoJ.fo.

Berkaitan dengan perbedaan pendapat di antara ulama tentang
makna Maqam Ibrahim, mcka hal itu telah saya paparkan dalam tafsir

968    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/7l I).
969    Mujahid da|am tafsimya qal. 656) dan AI Qurthubi dalam tafsimya (4/139).
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surah AI Baqarah.970 Kani juga telah menjelaskan makna yang paling
tepat, bahwa maksudnya adalah maqam yang dikenal.

Jadi,  makna  ayat  tersebut  adalah,  "Sesungguhnya  Baitullah

yang pertama kali dibangun untuk manusia,  yang penuh berkah dan
petunjuk bagi selunin alam, adalah yang ada di Bakkah. Di dalamnya
terda|)at tanda-tanda yang nyata atas kekuasaan Allah SWT, serta ada

pula   peninggalan   kekasih-Nya,   Ibrahim   AS,   diantaranya   bekas
k`akinya (di atas sebuah batu tempat beliau berdiri):"

Penakwi]an  firman  Allah  SWT:   \1,I:      6g   ,'J££;    i:i
(Barangsiapa memasukinya (baitullah itu] menjadi amanlah dia).

Ulama   tafsir   berbeda   pendapat   tentang   penafsiran   ayat
tersebut.

Pertama:     Sebagian    berpendapat    bahwa    ayat    tersebut
merupakan berita, baliwa barangsiapa melakukan perbuatan dosa pada
masa  Jahiliyah,  kemudian  berlindung  ke  baitullah,  maka  dia  tidak
akan dihukun.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7458.   Bisyr     menceritakan     kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang flrman Allah SWT,    c,'i';
\±;,K.    'bk    ,'S='>  "Barangsiapa  memasukinya   f oaitullah  itu)
me»/.czd7. c7mc7»/c7A dz.c7, " ia berkata,  "Demikianlah yang berlaku

pada  masa  Jahiliyah,  jika  seseorang  melakukan  dosa  atas
dirinya sendiri, kemudian berlindung di tanah Haram, maka ia
tidck  akan  dituntut.  Adapun  pada  masa  Islam,  hal  itu  sama
sekali   (tidak   berlaku),   tidak   menghalangi   dilaksanakannya

97°    Lihat tafsir surah AI Baqarch ayat (125).
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hukuman.  Barangsiapa inencuri maka ia dipotong tangannya,
barangsiapa   berzina   maka   dia   dihukum,   dan   barangsiapa
membunuh maka ia dibunuh. "

Diriwayatkan dari  Qatadch, bahwa AI Hasan pemah berkata,
"Sesungguhnya       tanah       Haram       tidak       menghalangi

ditegakkannya hukum Allah.  Jika  seseorang melckukan  dosa

pada selain tanah Haram, lalu dia berlindung di Haram, maka
hal  itu  sama  sekali  tidak menghalangi  ditegakkannya hukum
Allah."97l

Qatadah juga  sependapat  dengan  pendapat  AI  Hasan  (dalam
riwayat berikut ini) :

7459.   AI  Hasan  bin  Yahya menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah
SI:V`JT,g;,I.:.'bk,'S='>;;;)"Barangsiapamemasukinyafoaitullah
J./w/  me#/.crdJ.  clmcr#/crfo  c7z.a, "  ia  berkata,  "Hal  itu  berlaku  pada

masa  Jahiliyah,  adapun  pada  masa  sekarang,  jika  seseorang
mencuri maka tangannya dipotong, jika dia membunuh maka
dibunuh,    dan    seandainya    kaum    musyrik    tertangkap    di
dalamnya maka mereka dibunuh. "972

7460.    Sa'id  bin  Yahya  AI  Umawi  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Abdussalam bin Harb menceritakan kepada kami,  ia
berkata: Khushaif menceritakan kepada kani dari Mujahid -
tentang   seseorang   yang   membunuh   kemudian   masuk   AI
Haram-, ia berkata, "Dia tetap dihukum. Dia dikeluarkan dari

97[    Ibnu Abi  Hatim  dalam tafsimya  (3/712)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam .4/ A4#ftcJrrJ.r

AI Wdyiz (I/476).
972    AbdurTazzaq   dalam  tafsimya  (1/403)  dan   Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(3/712).
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tanah Haram, kemudian ditegakkan padanya hukuman, yakni
aibunul.„973

7461.   Muhammad  bin  AI  Mutsanna menceritakan  kepada kami,  ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kanii dari
Syu'bah, dari Hammad, seperti perkataan Qatadch.    _

7462.I  Abu Kuraib dan Abu Sa`ib menceritakan kepada kami, mereka
.berdua  berkata:   Ibnu   Idris   menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami dari AI Hasan dan
Atha -tentang seseorang yang mendapatkan hukuman, tetapi
berlindung di tanah Haram- bahwa dia harus dikeluarkan dari
tanah Haran, dan ditegakkan hukumap padanya.971

Abu  Ja'far  berkata:  Jadi,  makna  ayat  tersebut berdasarkan

pendapat mereka adalah,  "Di  dalamnya ada tanda-tanda yang nyata,
yakni Maqam Ibrahim, dan barangsiapa memasukinya maka dia dalam
keadaan aman, pada masa Jahiliyah."

Kedua:  Berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah   i;i
a?  tit ::;a+~  ik°ul: (dan barangsiapa memasukinya maka dia aman di
dflamnya),  maka mengandung  makna /.czzcz `  (kalimat jawab),  seperti
ungkapan  a£:Ji  i  i6  ::;  yang  mengandung  makna  a;J{  d,  a±i£  i;
(barangsiapa berdiri untukku maka aku memuliakannya) ,

Mereka berkata,  "Pada masa jahiliyah,  tanah  Haram  menjadi
tempat perlindungan bagi  setiap orang yang merasa takut dan  setiap
orang  yang  melakukan  pengkhianatan,  karena  di  sana  mereka  tidak
akan dibalas. Seseorang juga tidak akan berani membunuh bapak atau
anaknya di tempat tersebut. "

973    |bnu Athiyah dalam tafsimya (I/476).
974   Abu Ja'far An Nuhas dalam A4a'a#j. ,4/ gwr`¢# (1/466) dan AI Qurthubi dalan

AI Jami' li Ahkam AI Qur`an (4/141).
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Mereka  berkata,  "Demikian  pula  pada  nasa  Islam,  karena
Islam lebih memulickannya. "

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalch:

7463.   Muhammad bin Abdil Malik bin Abi  Syawarib menceritakan
kapada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan
kepada kami, ia berkata: Khushaif menceritakan kepada kani,
ia  berkata:  Mujahid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Ibnu  Abbas  berkata,   "Jika  seseorang  terkena  sanksi,  baik
karena membunuh maupun mencuri, lalu dia masuk ke tanah
Haram, maka dia tidak boleh meiakukan transaksi jual beli dan
tidak diberikan tempat tinggal, sehingga dia merasa bosan, dan

pada  akhimya  keluar  dari  tanah  Haram.  Lalu  ditegakkanlah
fred (sanksi) padanya. "

Mujahid lalu berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Akan
tetapi  aku  bexpendapat  dia harus  dikenakan  sanksi  walaupun
dengan  diikat tali  (secara paksa),  kemudian  dikeluarkan  dari
tanah     Haram,     lalu    ditegakkan    padanya     Aad,     karena
Sesungguhnya tanah Haram menjadikannya |ebih berat. "975

7464.   Abu Kuraib dan Abu Sa`ib menceritakan kepada kami, mereka
berdua  berkata:   Ibnu   Idris  menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata: Abdul Malik menceritakan kepada kami dari Atha, ia
berkata: Ibnu Zubair mengambil Sa'd (maula Mu'awiyah) yang
ketika   itu  berada  di   penjara,   di   Thaif.   Ia  lalu  mengutus
seseorang   kepada   Ibnu   Abbas   untuk   meminta   pendapat
kepadanya  tentang  mereka,   "Sesungguhnya  mereka  musuh
kami."  Ibnu  Abbas  lalu  mengirim  utusan  kepadanya,  yang
menyampaikan,   "Seandainya   engkau  mendapati   pembunuh
Bapakku, maka aku tidak clan mengganggunya." Ibnu Zubair

975    |bnu Athiych dalam4/ Mwfoa"I.r ,4/ JyajJ.z (I/477).
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lalu mengirim kembali utusan, yang bertanya,  "Tidakkah kita
mengeluarkan   mereka   dari   tanah   Haran?"   Ibnu   Abbas
menjawab,       "Tidakkah       sebaiknya       sebelum       engkau
memasukkannya ke dalam kawasan tanah Haram?"

Abu  Sa'id  menanbahkan  dalam  riwayatnya,  "Akhimya  dia
mengeluarkannya   dan   menyalibnya.   Ia   tidak   menggubris

Pendapat Ibnu Abbas. w976

7465.   Ya'qub   bin   Ibrahim   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Husyaim   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Hajjaj
mengabarkan  kepada  kani  dari  Atha,  dari  Ibnu  Abbas,  ia
berkata,  "Barangsiapa  melakukan  kejahatan  di  selain  tanah
Haran,  kemudian  dia berlindung  di  tanah  Haram,  maka  dia
tidak  boleh  diganggu,  tidck  boleh  melakukan  transaksi  jual
beli,  tidck  boleh  mengajaknya  bicara,  dan  tidak  diberikan
tempat tinggal, hingga dia kelunr dari tanah Haran, dan jika
dia telah kelunr darinya, maka ditegakkan hukuman padanya."

Ia berkata, "Barangsiapa' melakukan kejahatan di tanah Haran,
maka harus dikenakan hukuman. "977

7466.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibrahim
bin  Isma'il  bin  Nashr  As-Sulanii  menceritakan  kepada  kami
dari lbnu Abi Hubaibah, dari Daud bin Hushain, dari Ikrimah,
dari    Ibnu    Abbas,    ia    berkata,    "Barangsiapa    melakukan
kejahatan,  kemudian berlindung  di  baitullah,  maka  ia  anan,
dan  kaum  muslim  tidak  berhak  menghukumnya  hingga  dia

976    A|  Faqihi  dalam  Ak4bar  A4akkch  (3/365)  dan  Asy-Syaukani  dalam  IvaJ./  ,4/

Authar(7/194).
977    |bnu  Abi  Hatin  dalam tafsimya  (3/712)  dan  AI  Baghawi  dalam Ma'o/I.in -4f-

Tanzil (115\2).
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keluar.   Jika   dia  telah  keluar,   maka  barulah   mereka  bisa
menegakkanhukumanpadanya..1978

7467.   Ya'qub    menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Husyaim
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepada   kami   dari   Atha,   dari    Ibnu   Umar,    ia   berkata,
"Seandainya   aku   mendapatkan   pembunuh`  Umir`  di   tanah

Haran, maka cku tidck akan berlaku keras padanya."979

7468.   Abu Kuraib dan Abu Sa`ib menceritakan kepada kani, mereka
berdua  berkata:   Ibnu   Idris   menceritakan  kepada 'kami,   ia
berkata:  Laits  menceritalran  kepada  kani  dari  Atha,  bahwa
sesungguhnya  Walid  bin  Utbah  hendck  menegakrfu  ¢ad di
tanah  Halam,  namun  Ubaid  bin  Umair  berkata  kepadanya,
"Janganlah  engkau  menegakkan  hukuman  di  tanah  Haran,

kecuali dia melakukannya di sana."980

7469.   Abu Kuraib dan Abu Sa`ib menceritakan kepada kami, mereka
berdu`a  berkata:   Ibnu   Idris   menceritakan  kepada `,kani,   ia
berkata:  Mutharif  mengabarkan  kepada  kami  dari,`;Amir,  ia
berkata,   "Jika  seseorang  melakukan  kejahatan  yang  harus
diberikan sanksi,  lalu dia lari ke tanah Haram,  maha ia telah
anan. Jika ia melakukamya di tanah Haran', maka sanksi itu
harus ditegakkan di tanah Haram,"98]

7470.   Ibnu    Basysyar    menceritakan-  kepada    kami,    ia    berkata:
Mu`ammil   menceritak.an  kepada  kani,   ia  berkata:   Sufyan
menceritakan  kepada  kami  dari  Firasy,  dari  Asy-Sya'bi,  ia
berkata,  "Barangsiapa melakukan  kejahatan  di  tanah  Haran,

978   |bnu  Abi  Hatim  dalam tafsinya  (3/712)  dan  AI  Bachawi  dalam  Afq'a/J.in Af-

Taneil(11512.).
979   Asy.Syaukani dalan Ivai./ A/ Acif*ar (7/192).
980   |bnu Abi syaibah dalam MwsAa##a/(5/553).
98]    A| Qurthubi dalam tafsimya (4/141).
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maka ia dihukum di sana. Barangsiapa melakukan kejahatan di
luar tanah Haram, kemudian dia masuk ke tanah Haram, maka
ia  tidak  boleh  diajak  bicara  dan  tidak  diizinkan  melakukan
transaksi jual  beli,  hingga  dia keluar  dari  tanah  Haran,  lalu

¢ika    dia    telah    keluar,    barulah)    ditegakkan    hukuman
Padanya.w982

7471.    Sa'id  bin  Yahya  AI  Umavyi  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata: Abdus-Salam bin Harb menceritakan kepada kami, ia
berkata:  Atha bin Sa`ib menceritakan kepada kami dari  Sa'id
bin Jubair ulemikian pula bersumber dari Abdul Malik, dari
Atha  bin  Abi  Rabah-  tentang  seseoring  yang  membunuh,
kemudian  dia  masuk  tanah  Haran,  dia  berkata,  "Penduduk
Makkch tidak boleh menjunl  sesuatu kepadanya, tidak boleh
membeli sesuatu darinya, tidak boleh memberi air kepadanya,
tidak    boleh    memberikan    makanan    dan    tempat    tinggal
kepadanya  -ia  menuturkan  banyak  perkara-  hingga  ia
keluar  dari  tanah  Haram.  Lalu  (setelah  dia  keluar,  barulah)
diberikan hukuman atas dosa yang di|akukannya. "983

7472.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:   Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Atha bin
Sa`ib, dari  Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata,  "Jika
seseorang melakukan kejahatan, lalu ia masuk ke tanah Haran,
maka ia tidak boleh diberi makan, diberi air, dan diberi tempat
minum, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh dinikahkan, dan
tidak boleh  diajak bertransaksi jual  beli.  Jika ia telah  keluar
maka barulah ditegakkan hukunan padanya. "984

982    |bnu ]auzi dalan zaidj4/ A/4sJ.r (1/472).
983    |bnu Athiyah dalan A/ A/wAarri.r ,4/ Wro/.I.z (I/477).
984    |bnu  Jauzi  dalam  Zad A/ "asi.r  (I/427)  dan  AI  Baghawi  dalam  Ma'a/J.in 4/-

Tanzil(\1512).
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7473.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Hajjaj
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Hanmad  menceritakan
kepada kanii dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
"Jika  Seseorang  melckukan  kejchatah,  kemudian  masuk  ke

tanah  Haram,  maka  ia tidck ` boleh  diberikan  tempat  tinggal,
tidak boleh diajak duduk-duduk, tidak boleh bertransaksi jual
beli,   tidak   boleh   diberi   mckan,   dan   tidak   boleh   diberi
minuman, hingga ia keluar dari tanah Haran."985

7474.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Hajjaj
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan
kepada kani dari Atha bin As-Sa`ib, dari Sa'id bin Jubair, dari
Ibnu Abbas, dengan riwayat yang sama.

7475.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI   Mufadhdhal   menceritckan'  kepada
kami,   ia  berkata:   Asbath  menceritakan  kepada  kami   dari
As-Suddi,  tentang  firman  Allah  SWT,   \i,\:  6g  ,'ri£5  cr';
"Barangsiapa  yang  masuk  kepadanya  maha  ia  aman,"  .ia

berkata,   "Seandainya   seseorang   membunuh   yang   lainnya,
kemudian  dia  mendatangi  Ka'bah  dan  berlindung  di  sana,
kemudian  saudara  orang  yang  dibunuh  menemuinya,  maka
tidak   halal   baginya   untuk   membunuh   orang   (yang   telah
membunuh saudaranya) tersebut untuk se|amanya. ''986

Ketiga:  Berpendapat  bahwa  maksudnya  adalah,  orang  yang
memasukinya anan dari api neraka.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

985    |bnu  Jauzi  dalan Z¢d ,4/ "asj.r (I/427)  dan  AI  Baghawi  dalam  Ma'a/J.in j4f-

Tanzil (11512).
986    |bnu Athiyah dalan j4/ Mw#arrjr j4/ WajJ.z (I/477).
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7476.   Ali  bin  Muslim  menceritckan kepada  kami,  ia  berkata:  Abu
Ashim   menceritakan  kepada  kami,   ia   berkata:   Raziq   bin
Muslim AI Makhzumi mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Ziyad bin Abi Ayyasy menceritakan kepada kami dari Yahya
bin  Ja'dah,  tentang  fiman  Allah  SWT,  6.,\:  6g  .';{£;  cr'.`j
"Barangsiapa  yang  masuk  kepadanya ,maka  ia  aman,"  .Ta

berkata, "Maksudnya adalah amen dari api neraka."987

Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  yang  tepat  menurut  kami
adalah  pendapat  yang  dipegang  oleh  Ibnu  Zubair,  Mujahid,  dan  AI
Hasan,    yakni    pendapat    yang    menyatakan    bahwa,.  barangsiapa
berlindung  di  tempat  tersebut  (setelch  melakukan kejahatan  di  luar
tanah  Haran),  maka  ia  aman,  tetapi  dia  hams  dikeluarkan  dan
ditegakkan   hukuman   kepadanya.   Akan  tetapi  jika  ia   melakukan
kejahatan di dalaln tanah Haram, maka ia harus dihukum di dalaninya.

Jadi,  makna  ayat  tersebut  adalah,  "Di  dalamnya  ada  tanda-
tanda  yang  nyata,  yaitu  Maqam  Ibarahim.  Barangsiapa  masuk  ke
dalamnya untuk berlindung maka ia aman, hingga dia keluar darinya."

Jika ada yang bertanya, "Apa yang menghalangi engkau untck
menegakkan sanksi di  dalamnya?"  maka jawabannya adalah,  "Kaum
salaf telah  sepakat bahwa barangsiapa melakukan kejahatan  di  luar
tanah Haram, lalu dia berlindung di sana, maka dia tidak dihukum di
sana.     Hanya    saja,    mereka    berbeda    pendapat    tentang    cara
mengeluarkan orang tersebut:

Pertama:  Sebagian ulama bexpendapat bahwa caranya adalah
dengan   dihalangi   dari   berbngai   perkara,   sehingga   membuatnya
terpaksa keluar dari sana.

987    A| Mawardi dalam A#-IVwkaf w4 -4/  `Uyw# (I/411).
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Kedua:  Ada  yang  belpendapat  bahwa  tidak  ada  cara-cara
khusus. Maksudnya, cara apa saja bisa dilakukan, hingga hukum Allah
SWT bisa ditegckkan.

0leh   karena   itu,   kami   mengatckan   baliwa   tidak   boleh
menegakkan   hukuman   di   dalannya   kecuali   setelah   dikeluarkan.
Adapun tentang orang yang melakukan kejahatan di dalamnya, tidak
ada  perbedaan  pendapat  di  antara  ulana,  balwa  hukuman  harus
ditegakkan  di  dalamnya.  Jadi,  kedun  masalah  tersebut  merupakan

perkara yang telali disepakati. "

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang engkau gunckan untuk
menunjukkan   bahwa   mengeluarkan   seseorang   yang   melakukan
kejchatan, lalu berlindung ke dalannya,  adalah diperbolehkan untuk
menegakkan  sanksi,  padahal  Allah  SWT  telah  menegaskan  bahwa
barangsiapa memasukinya maka ia dalan keadaan anan, dan tentunya
orang  yang  aman  berbeda  dengan  orang  yang  merasa  takut?"  mak

jawabannya   adalah,   "Para   ulana,   baik   para   pendahulu   maupun
terakhir,    sepakat   bahwa   mengeluarkan   pelaku   kejahatan   yang
berlindung  di  dalamnya,  dengan berbagai  cara,  adalah  sesuatu yang
wajib dilakukan oleh pemimpin kaum muslim dan kaum muslim itu
sendiri.    Hanya    saja,    mereka    berbeda    pendapat    tentang    cara
mengeluarkannya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan cara kaum muslim
tidak  boleh  melakukan  transaksi  jual  beli  dengannya,  tidak
boleh  memberinya  makan,  minum,  dan  tempat  tinggal,  serta
tidak  boleh  mengajaknya  bicara.  Orang  tersebut  tidak  akan
bisa   menetap   karena   sebagian   sebabnya,    maka   apalagi
semunya?

Ada yang berpendapat bahwa dengan berbagai cara yang bisa
membuatnya keluar dari tanah Haram.
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Ketika mereka sepakat untuk menegakkan hukum Allah bagi
orang yang melakukan kejahatan, lalu berlindung di dalamnya, maka
wajib pula bagi mereka dan para pemimpin untuk mengeluarkannya
dengan  berbagai  cara  yang  memungkinkan,  sehingga  mereka  bisa
menegakkan hukum Allah. "

Para  ulama  sama  sekali  tidak  menggugurkan  satu  hukuman
atas malchluk-Nya hanya karena adanya tempat yang dijadikan sebagai
tempat perlindungan. Telah banyak riwayat yang menjelaskan bahwa
Nabi SAW bersabda,

ik; *11;; i} Li i€jlol tJ> d€;
"Sesungguhnya   aku   mertyadikan   Madinah   sebagai   tanah

Haram,   sebagaimana  lbrahin  telah  mertyadikan  Makkah  sebagai
tamh Haram. IO88

Tidak  ada perbedaan  di  antara  umat  ini,  bahwa  orang  yang
berlindung di tanah Haram Madinah, tetap hanis dihukum.

Seandainya  bukan  karena  kesepakatan  ulama  Salaf,  bahwa
tidak ditegakkan hukuman bagi orang yang berlindung di tanah Haram
Makkah,  hingga  dia  dikeluarkan,  maka  tempat  yang  paling  utama
untuk ditegakkan hukum Allah SWT adalah tempat yang paling utama
di sisinya, seperti tanah Haram Makkah dan Madinah. Hanya saja, kita
diperintahkan untuk mengeluarkannya karena adanya amalan umat ini
secara turun-menurun.

Jadi, barangsiapa masuk ke dalamnya, maka ia dalam keadaan
aman. Seandainya seseorang berlindung dari hukuman, mcka ia aman,
hingga dia keluar. Rasa takut itu akan kembali kepadanya ketika dia
keluar atau dikeluarkan darinya.

988    Dike|uarkan oleh Muslim dalam kitab ,4/ Haj7' (454), Ibnu Hajar dalan Fa/A A/

Barj. (4/290), dan AI Hind dalam Kane A/ Umma/ (26183).
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penakwi]an f]rman Allah SWT: i ;=j.i a cj36t j; ,d,i
S±S   £\=- 't=fif:i)  (Mengerjakan  haji  a'daldh  hew-ajibctn  iranusia
terhadap  Allah,  yaitu  [bagi]  orang  yang  sanggup  mengadakan
perjalanan ke baitullah).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, di antara kewajiban
untuk  Allah  SWT  yaitu  menunaikan  ibadah  haji  bagi  orang  yang
manpu menempuhnya.

Sebelumnya   kani   telah   menjelashan   makna   haji,   dengan
berbagai dalil yang menunjulkan kebenaran pendapal kani, sehingga
tentunya tidak perlu diu|ang kemba|i.989

Para  ulama  tafsir  berbeda  pendapat  tentang  makna  firman
AIlzLh  SWTS±    £\£,   i:±\5=:i   i      "(Bagi)  orang  yang  sanggap
mengadahan perjalanan ke baitullah," a;pal "cksnd kerha "perjalanan"
dalan ayat ini?

Pertama:   Sebagian  beapendapat  bahwa  maksudnya  adalah
bekal dan kendaraan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7477.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia
berkata:  Ibnu  Juraij\  mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:
Umar bin Khaththab RA berkata, *gf  ,4'£ i\1==;i i  ''/BCJgJJ
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah," .la.
berkata, "Maksudnya adalah bekal dan kendaraan. "990

989    Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (158).
990    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/713) dan  Ibnu Athiyah dalam ,4/ A4#4arrJ.r

AI  Wdyiz (11477).
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7478.   Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibnu Juraij  mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Umar bin
Dinar berkata tentang firman-Nya, ky' ,4'£ i\1£:;i j  "/Bagz.J
orang  yang  sanggup  mengadahan  perjalanan  ke  baitullah,"
"Mcksudnya adalah bekal dan kendaraan. "99 I

7479.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Waqi'
menceritakan   kepada   kami   dari   Abi   Jundab,   dari   Adh-
Dhahhak,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman Allali  SWT,  i
S±±£\.,'tes31"(Bagi)orangyangsanggupmengadainn

per/.cr/a#a# ke ba!./w//all, " ia berkata, "Mcksudnya adalah bekal
dan kendaraan. I.992

7480.   AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullch
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:  Mu'awiyah
menceritakan  kepadaku  dari  Ali,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang
fimanAllchSWT,i;,4'£i\]=:;tj;=j.ijG? u,6tj£,a,j
"Mengerjahan hdyi adalah kewajiban manusia terhadap Allah,

yaitu  foagi)  orang yang sanggap mengadakan perjalanan ke
b¢!./#//aA, "   ia   berkata,   "Maksud   kata   "per/.a/fl#cr;?"   adalah
badan   yang   sehat   serta   memiliki   biaya   untuk   bekal   dan
kendaraan, tanpa membahayakannya. "993

7481.   Khallad bin Aslant menceritakan kepada kanii, ia berkata: An-
Nadhar  bin  Syamil  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Israil mengabarkan kepada kami dari Abu Abdillah AI Bajali,
ia  berkata,   "Aku  bertanya  kepada  Sa'id  bin  Jubair  tentang
fiman Allah SWT,*±  ,4'£  L\1=:;i i   '/Bagz.J ora#g );¢»g

99'    Abdu|razzaq dalam tafsimya (1/404).
992    |bnu Abi Hatim  dalam tafsimya (3/713) dan Ibnu Athiyah dalam A/ "#Aarrjr

AI Wdyiz (1/4]7).
993    |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (3/713) dan Ibnu Athiyah dalam 4/ A4wAa„J.r

AI Waf iz (\1477).
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sanggup mengadekan perjalanan ke  baitullah', .ia. mch]tNIato;to,
'Ibnu  Abbas  berkata,  "Barangsiapa  memiliki  harta  sebanyak

3 QQ dirhan, maka ia dianggap manpu menempuhnya. "994

7482.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: AbuLAshim menceritakan kepada kami  dari  Ishaq  bin  Utsman,  ia

berkata,    "Aku   mendengar   Atha   beckata,    'Maksud   kata
'Pcr/.CZ/a#q«"adalahbekaldankendaraan'."995

7483.   Muhammad bin AI Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  m6nceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Asbath  menceritckan  kepada  kami  dari  As-Suddi,
tentang firman Allah SWT, *± ,4'! L\1±:;i j  "/Bngz.J orcz»g
yang  sanggap  mengadakan  perjalanan  ke  baitullah," bckrNIaL
Ibnu    Abbas    beikata,    "Maksud    kata    I?er/.c7/c7#a»'   adalah
kendaraan dan bekal. "

7484.   AI  Mutsanna dan Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku,
ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata:
Sufyan    menceritakan    kepada    kami    dari     Sufyan,    dari
Muhammad bin Sauqch, dari  Sa'id bin Jubair, `tentang firman
Allah SWT, a; ,e'! i\1=:;1 j   ''/Bczgz./ orcr«g 7;o#g sc7»ggap
mengadakan perjalanan ke baitullah, " La. berkato, "Mcksndnyii
adalah bekal dan kendaraan. "996

7485.   Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ar-Rabi'  bin

994    |bnu  Abi  Hatim da|am tafsimya (3/713)  dan  Ibnu Athiyah  dalam i4/ A/wAcrrrJ.r

AI Wdyiz (\1477).
995    |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (3/713)  dan  Ibnu Athiyah  dalam A/ A4l#¢arrJ.r

AI Wdyiz (\14]7).
996    |bnu  Abi  Hatim dalam tafsimya (3/713)  dan  Ibnu Athiyah  dalam A/ MWA4rrJ.r

AI Wajiz (\MJ|).
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Shubaih menceritakan kepada kami dari AI Hasan, ia berkata,
"Mcksudnya adalch bekal dan kendaraan. "997

7486.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Jarir
menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari  AI  Hasan,  ia
berkata: Nabi SAW membaca firman Allah SWT, u,1,6f j; ,a,i
*±;.  ¥\.> i=fif:i^  S  =jffi\  'g? "Mengerjahan -;ofi -aofal':h
kewofiban  manusia terhadap Allah,  yaitu  foagi)  orang yang
sanggap mengadakan perjalanan ke baitullah. :' Seseora]ng Laln
bertan'ya,  "Wahai  Rasulullah,  apakah yang dimaksud dengan
'perjalananr?"  Bdian  mch]owatoi ,  "Maksudnya  adalah  bekal

dan kendaraan. m8

Kelompok yang menyatakan demikian juga beralasan dengan
beberapa riwayat dari Rasulullah SAW berikut ini:

7487.   AI  Hasan  bin  Yahya menceritakan  kepada kami,  ia berkata:
Abdurazzaq mengal]arkan kepada kami,  ia berkata:  Ibrahim
bin Yazid AI  Khauzi menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Aku mendengar Muhammad bin Ibad bin Ja'far meriwayatkan
dari  Ibnu Umar, ia berkata,  "Seorang lelaki datang menemui
Rasulullah   SAW,   lalu   bertanya,   'Apakah   yang   dimaksud
dengan     'Pcr/.cr/cr#cz#'?'     Beliau     menjawab,      'Beha/     da#
kendaraan'.B99

7488.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan
menceritakan  kepada  kami   dari   Ibrahim  AI   Khauzi,   dari
Muhammad bin Ibad,  dari  Ibnu Umar,  bahwa  sesungguhnya
Nabi SAW berkata tentang firman Allah SWT, ,4'! i\1££;i j:

997    |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/713).
998    A| Baihaqi dalam ,4s-S"#a# ,4/ Kwbrcr (4/327).
999   |bnu  Majali  dalam ,4/ "4"asi.4 (2896)  dan  At-Tirmidzi  dalam  ra/sJ.r  g#r`an

(2998).
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SS "(Bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke
bcrJ./w//ch, " ia berkata,  "Mcksud kata  Pcrja/ancr# ' menuju haji
adal,ahdenganmemenuhibekaldankendaraan."1000

7489.   Humaid bin Mas'adch menceritakan kepada kani, ia berkata:
Bisyr  bin  AI   Mufadhdhal   menceritakan   kepada  kani,   ia
berkata:  Yunus  menceritckan  kepada  kami  ulemikian pula
Ya'qub bin lbrahim inenceritakan kepadaku, ia berkata:  Ibnu
Ulayyah  menceritakan  kepada  kami  dari  Yunus- dari  AI
Hasan,  ia berkata,  "Rasulullah  SAW  membaca  firman  Allah
SWT,*,e'±iffi{j#-14C? ct,fu)'S,i,')`Mengerjahan
hofi  adalch  kewdyiban manusia  terhadap  Allah,  yaitu  foagi)
orang  yang  sanggup  mengadakan  perjalanan  ke  baitullch',
lalu   mereka   bertanya,    'Wahai    Rasulullch.    apakch   yang
dimaksud      dengan      'Z7erja/a#a#'?'      Beliau      menjawab,
"Maksudnya.adalahbehaldankendaraan.'h°°'

7490.   Abu  Utsman  AI  Maqdami  dan  AI  Mutsnanna  bin  Ibrahim
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Muslim  bin
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hilal  bin
Abdillch  (maula  Rabi'ah  bin  Amr  bin  Muslim  AI  Bahili)
menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Abu     Ishaq
menceritakan kepada kani dari AI Harits, dari Ali, dari Nabi
SAN`l,  behaNI  bersatoi da,   "Barangsiapa   memiliki   behal   dan
kendaraan  yang  bisa  menyampaikannya  ke  baitullah,  akan
tetapi  dia [idak menunaikan hofi,  maka  (tidak aneh baginya)

j.iha ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, kqrena Allah
berrfrma#,* ,4'! ithi i  ji]ffjG? ¢6t j£ ,a`j
'Mengerjckan haji adalah kowdyiban manusia terhadap Allah,

loco   At.Timidzi dalan j4/ JJajJ. (813).
loot  AI Baihaqi dalam t4s-Szf»a» ,4/ K"bra (4/327). Hadits ini in"rsa/.
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yaitu  @agi)  orang yang s`aflggup mengadahan perjalanan ke
+baitul|ah'.N1002

7491.   Bisyr    menceritakan `  kepada    kami,     ia   `berkata:     Yazid
menceritakan  kepeda  kami,.  ia  beckata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami. dari Qatadch, dari AI Hasan, ia berkata, "Sebuah

',` riwayat  sampaj  `kepada  kami,  .bahwa  Nabi  SAW  bersabda

` kepada    seseorang     yang    bertanya,   kepadanya,     `Wahai
t.Rasulu|lah,   apakah   yang   dimcksud   dengan   `'Z7Gr/.a/a»a»'?'

Bchan   rmeniaNIalb,  J, 'Barangs,iapa   mendapathan   behal   dan
kendaraan..``loo3

7492.   Ahmad bin AI Hasan At-Tirmidzi menceritahan kepada kaini,
'   ia berkata:  Syad bin Fayyadh AI Bashri menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hilal Abu Hasyim menceritakan kepada kami
dari Abu Ishaq AI Hamdani, dari AI  Harits, dari Ali bin Abi
Thalib     RA,     ia     berkata:     Rasulullch     SAW  -bersabda,
"Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan, tetapi dia tidak

menunaihan haji,  maha  ia ma[i  dalam  keadaan Yahudi  atau
N,asr,ani,.,hare,n<a,£!lah,SWTberfirman,±rfs\'±u±,€J;\±;,i,i
S±S   £\t,  '{=fif:i^   i  'Mengerjakan  iraji  ad-ala; ke;a;iJ;n
manusia  terhadap  Allah,  yaitu  foagi)  orang  yang  sanggup
mengadakan perj alanan ke baitu||ah '. "I 004

7493.   Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Hammad  bin
Salaniah menceritakan kepada kami dari Qatadah dan Humaid,
dari AI Hasan, bahwa seseorang bertanya, "Wahai Rasulullch,

`°°2  Az-Zailai  dalam  IV¢sAb"r-Raych,  kitab ,4/  Wasj.q/ (4/410),  dan  AI  Hind  dalam

Kanz AI ummal (\\869).        -
'°°3  A| Hakim dalam j4/ M"s/crdrar4 (I/442), tanpa komentar dari Adz-Dzahabi.
[°°4  |bnu Abi  Hatim  dalam tafsimya  (3/713)  dan `|bnu Athiyah  dalam A/ MWAarw.r

AI Wdyiz (\1478).
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apakah    yang    `dimaksud    dengan     'per/.a/ana»'?"     Beliau
men3aNIab;b,"Behaldankendaraan.''\°°S

7494.   Muhammad   bin   Basysyar  mencditakan   kepada  hami,   ia
berkata: AI Hatiaj bin AI Minhal menceritakan kepada kami, ia

•   berkata:  Hamrmd  menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,

dari AI Hasan, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang sama.

Kedua:    Berpendapat    bahwa    maksuddya    adalch    segala
kemanpuan yang bisa menyampaikannya kepada haji.

Mereka    berkata,    "Bisa    saja    dengan   jalan    kaki    atau
menggunakan   kendaraan.   Namun   terkadang   walaupun   ia   bisa
melakukannya   dengan   berialan   kaki   atau   dengan   menggunakan
kendaraan,  ia tetap tidak bisa menunaikannya -misalnya- karena
ada musuh yang menghalangi dan karena sedikitnya air. "

Mereka  berkata,   "Tidak  ada  keterangan   yang   lebih  jelas
daripada   pemyataan   Allah    SWT,    yakni    sanggup   menunaikan

Z7er/.cz/a#a»'  maksudnya  adalah  bisa  sampai  tanpa  adanya  halangan
dan  rintangan,  bisa  dengan  beljalan,  atau  menggunakan  kendaraan,
dan car lairmya. "

7495.   Muhanrmad   bin   Basysyar   menceritckan   kepada   kami,   ia
berkata: Abdulrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,
ia berkata:  Sufyan menceritakan kepada kami dari Khalid bin
Abi Karimch, dari seseorang, dari Ibnu Zubair, tentang fiman
Allah SWT,* ,±'i ith{ j i#.1€B ¢6i # ,a`;
"Mengerjakan hofi adalah kowofiban manusia terhadap Allah,

yaitu ¢agi) orang yang sanggup mengadakan perjalarlan ke

loos  Ibnu Abi Hatim dalam tafsinya (3/713) dan  lbnu Athiyah dalam i4/ Wa/ha7.i.r

AI Wdyiz (\1418).
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baz./w//ch,"      ia      berkata,      "Maksudnya      adalah      sesuai
kemampun.Mloo6

7496.   Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid   menceritakan   kepada   kanii,   ia   berkata:    Juwaibir
menceritakan kepeda kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman
AI\chSV\JT,S±±£±'tca=a=:iS"(Bagi)orangyangsanggap
mengadakan perjalanan ke baitullah, " .iaL bedsato, "McksndnyaL
adalah  bekal  dan kendaraan.  Jika ada seorang pemuda yang
keadaannya  segar-bugar tetapi tidak memiliki  harta,  maka ia
hendaknya  menjadi  buruh  untuk  makan  dan  biaya  hidup,
sehingga dia bisa menunaikan haji."  Seseorang I;lu bertanya,
"Apakah  Allah  SWT  membebankan  manusia  untuk  berialan

sampai   baitullah?"    Ia   menjawab,    "Seandainya   seseorang
memiliki    harta    warisan    di    Makkch,    apakah    dia'   akan
meninggalkannya? Demi Allah,  dia akan pergi kendati harus
merangkak!     Demikian     pula     Allah,     mewajibkan     haji
kepedanya.wl007

7497.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kani,  ia
berkata:  Ibnu  Juraij  menceritakan  kepada  kami,  ia  beikata:
Atha  berkata,   "Barangsiapa  mendapatkan  biaya  yang  bisa
menyanpaikannya ate baitullch), mcka dia telah mendapatkan
(biaya)  untuk  melakukan  perjalanan,  seperti  dalam  firman
AIlalh SWT,SS  £\£7 €§nd£:i  i  '(Bagi)^^?rang yang sanggxp
mengadakanperjalanan-keBaitullah'."]°°8

'°°6  |bnu Athiyah dalam ,4/ Mwh4rrJ.r j4/ WajJ.z (I/478).
low   lbid.
loos  AI Qurthubi menuturkan dari Imam Malik (4/149),  "Maksud istilah  I.s/A7./Aa 'ch

alalah kemampuan dari sisi pefoekalan, kesehatan, dan keamanan. Singkat kata,
terpenuhinya segala fasilitas dan tidak adanya rintangan. "
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7498.   Ahmad bin Hazim menceritckan kepada kani, ia berkata: Abu

Nu'aim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Hani
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Amir ditanya tentang
firmanAllchswT,fu'£'|itE:ij#.tGu36fj£,aj
"M:nge_rjakanhofiadalahkeddyiba;iranusia~terindap-irllJh,

y.ail_u _f i?gi) orang yang sanggup mengedakan perja;anon ie
6ai./%J/aft. "  Ia   lalu   menjawab,   nMcksud   kata   Per/.a/a#a#'
adalahkemudahanyangAllchberikankepadanya."]°°9

7499.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Bckar AI Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibad  menceritckan  kepada  kami  dari  AI  Hasan,  ia  berkata:
"Barangsiapamendapatkanbiayayangbisamenyampaikannya

(ke  baitullah),  maka  dia  telch  mendapatkan  (hiaya)  untuk
melakukanperialanan."]°

Ketiga : Belpendapat bchwa maksudnya adalah kesehatan.

RIwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

7500.   Muhammad bin Humaid, Muhammad bin Abdillch bin Abdil
Hakim,  dan  AI  Mutsanna  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada
kami,    mereka    berkata:    Abu    Abdirrdran    AI    Muqri
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Haiwah  bin  Syuraigh
dan  Ibnu Lahi'ch menceritakan kepada kami,  mereka berdua
berkata:   Syarchbil   bin   Syuraik   AI   Mu'afiri   mengabarkan
kepada kami  bahwa dia mendengarkan  Ikrimch  (maula lbnu
Abbas), lalu dia berkata, tentang firman Allah SWT, j; ,&~j

S±.±\S'tes=ff::iSri'E=j,ti\I-I-ri:;8~;rriin;;:if=aig:ahkewof iban manusia terhad-ap Allah,  yaitu  a)agi)  o;ang yang

:°:fb'n3X:#id3lrTan";/`ZJ;;;r|.f#,mm4;,.z?,'/`]a4"g;:/]48).
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sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah," "Man:sid ka:to

Z7erja/a#cm'adalahsehat."loll
I  qf; ;'-

Keempat: Berpendapat bahwa maksudnya adalah seperti yang
dijelaskan dalam riwayat berikut ini :

7501.   Yunus    menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid menceritakan
kepada kami, tentang firmin` Allah SWT,  a  u,t,6t j£ ,j],i
S±S£\='t=rdi:f^S=jfs"MengerjahanhajT;adaldhk;wofiban
manusia  i;erhadap  AIlah,  yaitu  foair)  orang  yang  sanggap
mengadahan perjalanan ke baitullah, " tea. bedsairfe, "Mdrsndnya.
adalah orang yang memiliki kekuatan dalan naftah, jasad, dan
kendaraan."

Ia berkata,  "Seandainya badannya tidak memungkinkan untuk
melakukan   haji,   maka  tidak  ada  kewajiban   haji   baginya,
walaupun ia memiliki harta yang cukup. Demikian pula orang

yang  berbadan  sehat  tetapi  tidak  memiliki  harta  yang  cukup
dan   tidak   memiliki   kekuntan,   dia   tidak   dibebani   untuk
berjalan."12

Abu Ja'far berkata:  Pendapat yang paling tepat -menurut
kami- adalch pendapat yang dipegang oleh Ibnu Zubair dan Atha,
yakni  segala kemampuan untuk melakukannya,  karena kata as-scrbz./
maknanya   adalah  jalan.   Jadi,   barangsiapa   bisa   menempuh  jalan
tersebut   ulalam   arti   kunt   badarmya,   tidak   ada   musuh   yang
merintangi, ada air dan bekal yang mencukupi- wajib baginya untuk
haji>  Sedalilquya, barangsiapa tidak bisa menempuh jalan tersebut -

loll  Ibnu  Abi  Hatin  dalam  tafsimya  (3/714)  dan  AI  Qurthubi  dalam  .4/  L/om7.'  /7.

Ahkam AI Qur`an (4/148).
'°[2  AI Baghawi dalam "a 'cr/i.in j4/-ra#zi./ (I/514).
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dalam  arti  tidck  manpu  menunaikannya  karena  berbagai  rintangan
tersebut- maka  tidak  wajib  untuk  haji,  karena  ia  termasuk  orang
yang tidak mendapatkan jalan untuk menunaikan haji. Kata I.s/j./fea 'crA
maknanya adalah memiliki kemampuan untuk menunaikannya.

Alasan  kami  memilih pendapat  tersebut  adalah,  Allah  SWT
tidak  membatasi  kefardhuan  haji  hanya  kepada  orang-orang  yang
memiliki kemampuan dalan beberapa penunjang, akan tetapi perintah
tersebut  bersifat  umum,  yang  penting  memiliki  kemampuan  untuk
menunaikannya, maka wajib kepadanya melakukan haji.

Riwayat   dari   Rasulullah   SAW   yang   menjelaskan   bahwa
maknanya adalah bekal dan kendaraan, maka sesungguhnya riwayat
tersebut  harus  ditinjau  kembali  sanadnya,  dan  tidck  bisa  dijadikan
hujjch dalan agana.

Abu Ja'far berkata: Ulama qira` at berbeda pendapat tentang
bacon lafal ±I.  -

Sebagian   ulama   Madinch   dan   Irak   membacanya   dengan
hosra-fr,yakni*1±raljfdh3.
Ada yang membaca dengan /cr/¢¢fo,  yakni    a+  y'tl`  j£  4,i
cJ,.
Keduanya  adalah   lafazh  yang   dikenal   di   kalangan   Arab.

Lafazh  dengan  hasrafo  adalah  bahasa  penduduk  Najd,   sementara
lafazh  dengan /cz/foafo  adalah  bahasa  penduduk  AI  Aliyah.]°]3  Kami
tidak melihat seorang pun dari kalangan ahli bahasa yang mengatckan
adanya perbedaan antara keduanya, baik dari segi makna maupun segi
laimya, kecuali yang dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

[°]3  Hafsh,   Hamzin,   dan   AI   Kisa`i   membacanya   dengan   Aa   di-4asrch-kan,

sementara  yang  lain  membacanya  dengan  4a  di-/crJAch-ken.  Lihat  kitab  j4f-
Taisir fi Qira`ah As-Sob ' aial. 7 5).
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7502.   Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain AI
Ju'fi menceritakan kepada kami,  ia berkata,  "Kata a/ Aaj7. -
dengan  /crfAch-  adalah  i.sz.in,  sementara  cr/  ¢z}/.  ulengan
faczsrch- ada|ah anal. M 1014

Sepengetahuan  kami,   pendapat  tersebut   sana   sekali   tidak
dikenal oleh ahli bchasa, bahkan mereka semua sepakat bahwa kedua
lafazh tersebut berbeda, tetapi satu makna.

Komentar kami: Keduanya adalali bacaan yang digunakan oleh
kaum muslim, dan tidak ada perbedaan makna pada keduanya, karena
itu  merupakan  bacaan  yang  bisa  dijadikan  hujjah.  Mana  saja  yang
dibaca  oleh  seseorang,  mcka  dianggap  benar,  baik  dengan  Ac7srch
"zTxpunfathah.

Kata  *  pada  kalimat  €\££:~1  ®;  ada  dalam  tempat  4faa/adfo,
karena kedudukannya adalah  bacJcr/ d'ari  kata }al.  Jelasnya,  makna
ungkapan tersebut adalah   {*.` ±r j; st:±' r®' dy i\£::'` I+ u£Z &3
4±1  (dan  merupakan  kewajiban  bagi  siapa  saja  yang  minpu  dari
kalangan manusia, untuk menunaikan haji karena Allah  SWT).  Jadi,
kalimat )A;i. £; i\la£:.` ®i mempakan penjelas bagi kata }tll, karena
kewajiban tersebut tend tidak ditetapkan bagi seluruh manusia, akan
tetapi bagi sebagian manusia.

pena]rmrilanrlrmanAIIahswT:ae.{¢2;S'fii39JFc;3
(Barangsiapa  mengingko[ri  P.ewofiban  haji],  maka  sesungguhrtya
Allah Maha Kaya [tidak memerlukan sesuatu] dori semesta alam).

`°'4  Ibnu Athiyah dalam j4/ MWAarrj.r A/ Wa/.i.z (1/477).  Dia berkata,  ",4/ Ai}/. dengan

Acl  di-kcrsrafo-kan.  Maksudnya  adalah  amalan  sunah."  Sementara  itu,  Az-Zujaj
dalam  Ma'ani  AI  Qur`an  (81447)  bedsalfa,  "Al  haifif  dengaln  ha  di-fathah-ken
adalah masAc7ar, sementara jika dengan kasrch maka nama perbuatan. "
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Abu Ja'far berkata:  Maknanya adalah,  "Barangsiapa ingkar
terhadap kewajiban haji yang Allah tetapkan, maka Dia sana sekali
tidck membutuhkannya, tidck pula haji dan segala amalannya. Allah
SWTjugatidakmembutuhkanseluruhmakhluk-Nya,baikjilimaupun
manusia. (Pertama)

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

7503.   Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
AbdurTahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul
Wchid bin Ziyad menceritakan kepada kami dari AI Hajjaj bin
Artha`ah, dari Muhammad bin Abil\ Mujalid,  ia berkata:  Aku
mendengar  Muqsam,   dia  meriwayatkan   dari   Ibnu  Abbas,
tentang makna kalimat, fc;3 ''Bara#grl.apr me#gr.ngfarJ., " ia
berkata,  "Maksudnya adalah, barangsiapa mengatakan bahwa
hajitidakwajibuntuknya."]°]5

7504.   Ya'qub   bin-` Ibrahim   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:
Husyaim  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Hajjaj
mengabarkan kepada kami dari Atha ulan Juwaibir dari Adh-
Dhahhak- tentang fiman Allah SWT,  ¢£ i;i `fi{ 3$ 3rc;3
':rf effi`   "Barangsiapa  mengingkari   (kewof iban  hdyi),   maha

sesungguhnya Allah  Maha  Kaya  (tidak memerluhan  sesuatu)
darj.  £emes/¢  a/am, "  keduanya  berkata,  "Maksudnya  adalah
orang yang mengingkari kewajiban haji."]6

7505.   Ibnu    Basysyar    menceritckan    kepada   kami,    ia    berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kani, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami  dari  AI  Hajjaj  bin Artha`ah,  dari

]°'5  |bnu ]auzi dalan Zed,4/ Masi.r (I/418).
'°`6  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/716).
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Atha,      ia     berkata,      "Maknanya     adalah     orang     yang
men8in8karinya.M]o17

7506.   Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran AI

Qaththan  menceritakan kapada kani,  ia berkata,  "Maknanya
adalah  orang  yang  mengatckan bahwa haji  tidak  diwajibkan
kepadanya."18

7507.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu  Bakar  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibad,  dari  AI
Hasan,tentangfimanAllahswT,aj!=I.{¢:;;'fi{3£Fc;3
"Barangsiapa      mengingkari       (kewdyiban      hdyi),       maha

sesungguhnya Allah  Maha  Kaya  (tidak memerlukan sesuatu)
dari. serves/cr cJ/am, " ia berkata, "Maksudnya adalah orang yang
mengingkarinya   dan   tidak   menyatakan   bahwa   itu   wajib
untuknya. Itulah makna kufur kepadanya. " I 9

7508.`   Muhammad bin Amr menceritckan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih,  dari  Mujahid,  tentang  firman  Allah  SWT,    i:r  c;3
"Barangsiapa   mengingkari   ftewofiban   hdyi),"   .+a  berkataL,
"Maksudnya adalah mengingkari kewajiban haji. " L°2°

7509.   Abdul   Humaid   bin   Bayan   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata: Ishaq bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata

:]=£bA,iisys;#anal.;£b±N,Z';£2'£dg£3uj,#a;;„t;::a::
'°`7  |bnu  Athiyah  dalam  j4/  Af#faarri.r  j4/  Wra/.i.z  (1/480)  dan  AI  Baghawi  dalam

Ma'alim At-Tanzil (lls14).
'°!8  Ibnu  Athiyah  dalan  .4/  "w*crrrj.r  A/  Waji.z  (1/480)  dan  AI  Baghawi  dalam

Ma'alim At-Tanzil (\ls14).
[°`9  Ibnu  Athiyah  dalam  j4/  "whcrrrj.r  i4/  Wa/.i.z  (1/480)  dan  AI  Baghawi  dalam

Ma'alim At-Tarlzil (\1514).
`°2°  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/715).
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mengingkari   Qcewof iban   hofi),   maka   sesungguhnya   Allah
Maha Kaya (tidak memerluhan sesuatu) dari semesta alam," .ia
berkata,   "Balangsiapa  mengingkari   kewajiban   haji,   berarti
telch kufur kepada Allah SWT."]°2'

7510.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ya'la  bin
Asad    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Khalid
menceritakan  kepada  kani  dari  Hisyam  bin  Hisan,  dari  Al

Q36fj£,a`j':SS;€S±£\={es=^"Mengerj?£an-hofiaEalahkewajiban

manusia  terhadap  Allah,  yaltu  foagi)  orang  yang  sanggap
mengadakan      perjalanan      ke      baitullah.      Barangsiapa
mengingkari   (kewofiban   hofi)... '."  ta,  befketo,   "McksndnyaL
adalah  orang  yang  tidak  melihatnya  sebagai  kewajiban  atas
dirinya.Mlo22

7511.   AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritckan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan  kepada  kani  dari  Ibnu  Najih,  dari  Mujahid,
tentang firman Allah SWT, :;rc;3 ''B¢ra#grz.crpcr me#gi.ngfrorJ.

/kewcr/.i.bcr# focr/.I), " ia berkata,  "Mcksudnya adalah orang yang
mengingkari kewajiban haji. "23

Kedua: Berpendapat bahwa maksudnya adalch tidak meyakini
adanya  pahala  dalan  pelaksanaan  haji,  dan  tidck  meyakini  adanya
dosa ketika kewaj iban haji ditinggalkan.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

7512.   Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Ibnu
Ulayyah  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Juraij

Hasan, t?ntang fiman Allah SWT,  i ;A=j-1

]°2'  |bnu Athiyah dalam j4/ M#Aarr7.r A/ WrajJ.z (I/480).
1°22  |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (3/715).
1023  |bnu Abi Hatim dalan tafsinya (3/715).

€
rE,
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menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abdullah bin Muslim

F#c:n#ap,Zp#a,6fi=:=:;uj,F\:::e;=pgafi=;„:i:.
(kewofiban hofi), maha sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak
memerluhan sesuatu) dart s.emesta alam, " ±a, bedsata3 "Kendedi
dia  berhaji,  ia  tidak  meyakini  adanya  pahala  dalan  haji.
Sedangkan jika ia meninggalkannya, maka ia tidak meyakini
adanyadosa.wl024

7513.   Abdul   Hanid   bin   Bayan   menceritakin   kepada   kami,   ia
berkata: Ishaq bin Yusuf mengabarkan kepada kami dari Ibnu
Juraij, dari Mujahid, ia berkata,  "Kendati dia berhaji, ia tidak
meyakini   adanya   pahala   dalan   haji.   Sedangkan  jika   ia
meninggalkannya,iatidakmeyakiniadanyadosa."]°25

7514.   Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Fitr
menceritakan kepada kami dari Abu Daud Nafi', ]°26 ia berkata:
RasulullchSAWmembacckanfirmanAllahSWT,a,t,6tjs,d,j':;I c;i €S±  £\., 't=fi=:i)  i   i;;S\ 'g?  "Menge:jakan hdyi

adalah kewdyiban manusia terhadap Allah, yaitu foagi) orang

yang     sanggup     mengadahan     perjalanan     ke     baitullah.
Barangsiapa mengingkari f tewajiban hdyi)... '." Seseorang de[ri
suku  Hudzail  lalu  berdiri  dan  bertanya,  "Wahai  Rasulullah,

[°24  Asy-Syafi'i  dalam ,4Akcrm  ,4/  a"r`cI#  (I/112)  dan  AI  Baihaqi  dalam ,4s-Sw#o#

1°25A4:;%};fi.ida|aniAAka"A/gwr`4#(1/112)danAIBaihaqidalamAs-Sw#aH

(4/324).[°26  Abu Daud An-Nafi adalah Nafi bin AI Harits. Abu Daud AI A'ma AI Hamadani

AI  Qashi  meriwayatkan  dari  Imran  bin  Hushain  dan  Ibnu  Abbas, juga  Ibnu
Umar.
A:ha Hzwimbe;rkata, " Munkarul hadits, dha'if ul hadits ."
An-Nasa`i  berkata,  "Bukan  orang  tsz.qch,  dan  haditsnya  tidak  pantas  untuk
ditulis."
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apakah   yang   meninggalkannya   dihukumi    kafir?"    Beliau
rmen;]aNIalto,  "Ya, jika  ia meninggalkannya  karena  tidak takut
akan    siksa-Nya,    atou    dia    menunaikannya    tetapi    tidak
menghar apkan pchal a-Nya. ""'

7515.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih   menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Mu'awiyah

=:n|#=sk;i:d&9f¥8£',aig;i¥u;;?3:;'a::::a::
mengingkari   Qcewdyiban   hdyi),   maha   sesungguhnya   Allah
Maha Kaya (tidak mexperlukan sesuatu) dari semesta alam," .ral
berkata,   "Maksudnya  adalch  orang  yang  mengingkari  haji,
sehingga ia tidak mengharapkan pahala haji,  serta tidak pula
takutdengabsiksaanakibatmeningga|kannya."]°28

Ketiga:  Belpendapat  bahwa  maksudnya  adalah  orang  yang
kufur kapada Allah dan Hari Akhir.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

7516.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Jarir
menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari  Mujahid,  ia

:e;kTatai#u¢b?gTay{a3;ep#a;b3e',:a:r;::tsTagafi:T„¥,„:#
ftewajiban hdyi), maka sesungguhaya Allah Maha Kaya (tidak
memerluhan   sesuatu)   dari   semesta   alam'.   'A;pckch   yang
dimaksud  dengan  kufur  dalam  ayat  ini?'  Beliau  menjawab,
'Maksudnya adalah orang yang kufur kepada Allah dan Hari

Akhir'.nlovo

]°27  |bnu Athiyah dalan .4/ "wh4rrJ.r A/ WajJ.z (1/480).
]°28  A|  Baihaqi  dalan  As-S##4"  (4/304)  dan  AI  Faqihi  dalam  Athbar  A4a#ch

lae9X:3s7u5}]thida|an.4d.D«rrA"a#/savr(4/3o4),iamenuturkansumbemyadari

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.
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7517.   Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman   bin   Mahdi   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari
Mujahid,  tentang  firman Allah  SWT,  jr i;3  "Bcrrcz#grJ.c7pc7
mei7gz.#gfari. ¢ewa/.i.bclz! focr/.I./, " ia berkata, "Maksudnya adalah
orang yang kufur kepada Allah dan Hari Akhir." L°3°

7518.   Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kani, ia berkata:
Yazid   mengabarkan   kepada   kami,    ia   berkata:    Juwaibir

=]eLnfa##P;:a€#m#±ari#?-;h¥#':ni+d8fi=&=
"Mengerjakan hofi adalah kewajiban manusia terhadap Allah,

yaitu  foagi)  orang yang sanggap mengadakan perjalanan ke
bc7j.f#//c7A,"  ia  berkata,   "Ketika  ayat  tentang  kewajiban  haji
turun, Rasulullah SAW mengumpulkan semua pemeluk agama
\a.+n belkata,, 'Wahai manusia,  sesungguhnya Allah SWT telah
mewajibhan  hofi   kepada  halian   semua,'   rndra  hanyaL  satn
agama  yang  beriman  kepadanya,  yakni  yang  membenarkan
Nabi SAW, sementara lima agama lainnya kufur. Mereka lalu
berkata,  'Kami  tidak  beriman  kepadanya,  kami  tidak  shalat

:e£;d=:::£:=itid-¥y:en#.afp;ya±#i3Tfyaf||#j
`Barangsiapa      mengingkari       ftewajiban      hofi),      maka

sesungguhnya Allah  Maha  Kaya  (tidak memerlukan  sesuatu)
dari Semesta a|aml.N1031

7519.   Ahmad  bin  Hazim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu
Nu'aim  mengabarkan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abu  Hani
menceritakan kepada kami,  ia berkata,  "Amir ditanya tentang

'°3°  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/715).
[°3`  Syihabud-Din  Abu  AI  Fadhl  dalam .4/  `tJjab ¢ Baya# j4/ Asbab  (2#20),  As-

Suyuthi  dalam  ,4d-D!irr  ,4/  "cr#tswr  (2/277),  dan  ia  menuturkan  sumbemya
kepada Manshur, Abd bin Humaid, dan Ibnu AI Mundzir.
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fi+:rl[nan   AIlalh  SWT,     ':;I    c;a   `Barangsiapa   mengingkari

qewcz/.j.bow   ha/.j)'.   Ia   lalu   berkata,   'Barangsiapa   di   antara
makhluk-Nya ada yang kufur, maka sesungguhnya Allah SWT
tidakmembutuhkannyai.M1032

7520.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifch  menceritakan  kepada  kami,   ia ,berkata:   Sufyan
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Muhammad bin
Ibad, dari Ibnu Umar, dari Nabi  SAW, tentang firman Allah
S;NT,  ':S SS "Barangsictpa mengingkari (kewofiban haji),"
bdiram belsHtoda. "Maksudnya adalah orang yang kuf ur kepada
Allah dan Hart AIhir.""3

7521.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan    kepada    kani,     ia     berkata:     Isa
menceritakan kepada kani dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah

(maula  lbnu Abbas),  tentang  firman  Allah  SWT  (surah  Aali
'Imraan  [3]  ayat 85),  6.3 ¢:;¥.i :a  {±;;' cr'j   "Barangr!.apa

mencari   agama   selain   agama   Islam ..., "   ball:waL   behoa.gaji

pemeluk agana berkata, "Kami adalah muslimun." Allah SWT
lalu menurunkan firman-Nya (surah Aali 'Imraan [3] ayat 97).,

£#i,ai,,fe€,fa3#fo-g',!¥£;af#j';,ga„.6;g;?;i
terhadap Allah, yaitu foagi) orang yang sanggup mengadahan

perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa menginghari ftewajiban
hofi),     maha     sesungguhnya    Allah     Maha     Kaya     (tidak
memerluhan sesuatu) dari semesta alam. "

'°32  Kami  tidak  mendapatkan  riwayat  dengan  redaksi  tersebut  pada  rujukan  yang

io33  idbaupaNd:.:i¥`Edaiam  A/  HftyaA  (7/|o6)  dan  As-Suyuthi   dalam  Ad-D#„  J4'

Mantsur (2157).
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Ikrimch   berkata,    "Orang-orang   beriman   melakukan   haji,
Sementaraorang-orangkafirmeningga|kannya."L°34

Keempat: Berpendapat bchwa maksudnya adalah brang yang
kufur  kepada  tanda-tanda  yang  diungkapkan  dalam  ayat  tersebut,
diantaranya adalch Maqani Ibrahim.

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalch:

7522.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang fiman Allah SWT, S±j:=l.i ¢  f£;i  'fi{  3£  JS c;3
"Barangsiapa      mengingkari      (kewofiban      hofi),      maha

sesungguhaya Allah  Maha  Kaya  (tidak €memerlukan  sesuatu)
cJar7. semesf¢ crham. " Dia lalu membaca firman Allah SWT,   3±
f6\S'i€>G,rfu'u,t,\3»,€±j£;3ii''ses"nggrAny"wmchy¢»g
mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah
baitullah yang di  Bakkah (Mgkkch) yang diberkahi,"  sam:pall
kepada fiman-Nya ;;rc;3 Eky' ,4'! i\I=:;i i ''y¢#„ ¢og7.J
orang  yang  sanggap  mengadahan  perjalanan  ke  baitullah.
Barangsiapa   menginghari   (kewof iban   hot i) .... "   Ia  berkerfu,
"Barangsiapa mengingkari  ayat-ayat  ini,  maka  sesungguhnya

Allah   SWT  tidak  memerlukan  sesuatu  dari   semesta  alam.
Tidak  seperti  yang mereka katakan,  `Jika ia tidak melakukan
haji,  padahal  ia  orang  kaya  dan  kuat,  maka  ia  telah  kufur
kepadanya'.  Orang-orang  musyrik  lalu  berkata,  'Kani  kufur
kepadanya dan kami tidak akan melakukan haji'.  Allah SWT
laluberfirman,ae.f¢£;S'fi{3S'Mrfuses"»ggz;hay"/aA
Maha    Kaya    (tidek   memerluhan    sesuatu)    dari    semesta
alam,."'035

1°34  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/716).
)0"  Ibnu Jauzi dalam zed .4/ Musf.r (I/429) dan lbnu Athiyah dalam A/ MqAarr/.r 4/

Jy4jJ.Z(I/480).
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Ke]ima:    Bexpendapat    seperti    yang    diungkapkan    dalani
riwayat-riwayat berikut ini :

7523.   Ibrahim bin Abdillch bin Muslim menceritckan kepadaku,  ia
berkata: Abu Umar Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, ia
berkata:  Hammad menceritakan kepada kami dari Hubaib bin
Abi Baqiyyah, dari Atha bin Abi Rabah, tentang firman Allah
S:WT,':±jfli\$9'!js'at\CbS':;£c;i"Barangsiapamengingkari
ftewofiban hofi), maha sesungguhnya Allah Mdha Kaya (tidak
memerluhan    sesuatu)    dari    semesta    alam,"    .ia   berkata,
"Maksudnya oran`g yang kufur kepada baltu||ah." ]°36

Keenam:       Bexpendapat       bahwa       maksudnya       adalah
meninggalkannya sampai mati.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7524.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata: Ahmad bin AI Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia
berkata:   Asbath  menceritakan  kepada  kami  dari  As-Suddi,
bahwa   yang  \dimaksud   dengan   "baro#grJ.apo   me#gz.#gharJ.

¢ewcJjz.bcz#  Acr/.jJ"  adalah  orang  yang  tidak  melakukan  haji,
Walaupuniamendapatkankesanggupan.]°37

Abu Ja'far berkata: Tafsiran yang lebih utama dari berbagai

penafsiran  tersebut  adalah  yang  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud
F+:rrnen  A;ILelh S;WT,   ':;I  i;:i  "Barangsiapa menginghari  f tewajiban
fea/.J) " adalah  orang  yang  mengingkari  kewajibannya.  Sesungguhnya
Allah SWT tidak membutuhkamya, juga hajinya. Bahkan Allah SWT
tidak membutuhkan apa pun dari semesta alam ini.

[°36  Ibnu Jauzi dalam Zad .4/ Masi.r (1/429) dan Ibnu Athiyah dalam j4/ Mz/AarrJ.r 14/

io37]¥;y;'.ZA(t]h/fy8£)da|anA/MWAa„j.rA/Wa/.J.z(I/480).
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Alasapi kami memilih penafsiran tersebut adalah karena firman
A:ylch S;WT ,  ':;I   ;:;  "Barangsiapa  mengingkari  (kgwajib?n_  haji)"
diletakkan setelah firman-Nya,  ,4'! i\1££;i i ;*rjff €= ~,6f j£ ,fi,i
':;I;:;€S±"Mengerjakanhdyi;dadrahkeviajibanm*rmsiaterhadap

Allah,  yaitu  foagi)  orang yang sanggap mengadahan perjalanan ke
baitullah.   Barangsiapa  menginghari  (kewofiban  hdyi) .... "  ]adi,  ayah
tersebut  berkedudukan  sebagai  berita  bagi  orang  yang  kufur  dan
ingkar terhadap kewajiban haji. Cara penafsiran seperti ini lebih baik,
daripada menjadikannya sebagai berita untuk hal lain. Tentunya orang
seperti  itu  tidak  mengharapkan  pahala  dari  Allah  SWT  dan  tidak
melihat  dosa ketika meninggalkannya,  karena  asal  makna  lafach  a/
kuf r ardalch al juhud (ingkal).

Pada    dasarnya,    penafsiran-penafsiran    tersebut    maknanya
berdekatan, kendati redaksinya berbeda-beda.

See

©6j:=J€6S¥'fi{j,fi{9f.6>6p;±s3?,±risj'tfi'k€[j:
``Kcitokanlch, 'Hdi chli kitch, mengttpa harmt froghari aycit-

cryat AIlch, Pndchul Allah Mcha Menyalcsihan apa yang
hamt kedy.den.7"

(Qs. Aali 'horaan [3]: 98)

Abu  Ja'far  berkata:  Makna  ayat  tersebut  adalah,  "Wahai
orarig-orang  Yahudi  bani  Israil  dan  yang  lainnya  ulari  kalangan
orang beragama dengan  landasan kitab yang Allali turunkan kepada
mereka,   namun  dia  mengingkari  Muhammad  dan  kenabiannya-
kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? "



TlafsirA±h-~ri

Dengan  kata  lain,  kenapa  kalian  mengingkari  hujjah-hujjah
Allah,  yang Allah turunkan kepada Muhammad,  yang termcktub  di
dalaln  kitab  kalian  dan  yang  lainnya,  serta  telah  tetap  bagi  kalian
kebenaran   dan   kenabiannya?   Kenapa   kalian   melakukan   hal   itu
sementara kalian mengetahuinya?

Allah SWT mengabarkan bahwa mereka melakukan kekufuran
kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  secara  sengaja, Ckarena \ mereka  tahu
bahwa itu adalah kekufuran.

7525.   Muhammad  bin  AI   Husain  menceritckan  kepada  kami,   ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal   menceritakan  kepada
kami,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kami  dari As-
Suddi,tentangfirmanAllchswT,;i.6>6DSfe?,?risjtJirt3:
fi  "Hai ahli kitab,  mengapa harm ingkari ay`at-dyat Allah,"
bahwa   yang   dimaksud   dengan   "ay¢/-a)w/   4//aft"   adalch
Muha-ad SAw.1038

7526.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar     menceritakan     kepada     kani,     ia     berkata:     Ibad
menceritakan  kepada  kami  dari  AI  Hasan,  tentang  firman
Allah SWT,  c S jj 'a(j ,af  5f.6> i9£€ i}, +£s3f jl'fe::
'b}=:i " Hat ahli hitadr, mengapa kamu inghari dyat-ayat Allah,

padahal Allah Maha Menyaksikan apa yang hamu kerjahan? "
ia berkata, "Mereka adalch kaum Yahudi dan Nasrani." `°39

®®®

'°38  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/716) dan Ibnu Athiyah dalam i4/ M#AarrJ.r

AI Wdyiz (11481).
'°39  Ibnu Abi  Hatim  dalam tafsimya (3/716)  dan  lbnu Athiyah  dalam .4/ A4z/AarrJ.r

i4/Wa/.J.z(1/481).
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€£,+r#<6£\:5:,fif#t¢<p#|,iris.1fr't=:#
©6#Cfgiv>'fifej;Tj4ff;

``_Kqta:handah, 'Hal chhi kitab, me.ngapa 1¢mnou .t.!`engS`alang.

halangi drri jalan AIIch orang-orang yang telch beriman,
1¢anu ner.dendckinya meniadi berd¢ch, pedchal 1«rmu
menyakei:ken?' AI:Ice sehalt.hail tidck lalal dart apa yang

hamu keriahan."

(Qs. Aali Tmra.an [3]: 99)
Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, :'Wahai kaurn Yahudi

bani Israil dan yang lain -yang beragana dengan kitab yang Allah
turunkan- kenapa kalian menyesatkan  dari jalan Allah dan hujjah
yang telah ditetapkan-Nya kepada para nabi, para kekasih-Nya,  dan
orang-orang  beriman,  yakni  menyesatkan orang-orang yang beriman
kepada Allah, rasul-Nya, dan apa-apa yang datang dari Allah SWT?

Dfoamz.r pada kalimat (tyrji5) kembali kepada lafuh as-sc7bj./,

yang   diungkapkan  dalam   bentuk  met `cr##crfs,   karena  kata  czs-scrbz./
sendiri memang m2i `a##ats.

Makna ungkapan (43f ty4Jisj-) sesuai dengan perkataan seorang

penyair bemana Suhaim bin Abd Bani AI Hassas,

liJ>; Lr;i L€i;13 is dr¢J    #  i:;kJ u€; 4:±J: 1;i t'i}ti:

"Apa yang kamu cart, apa yang hamu cart pasti didapathan,

seahan-ahan ham telah membuat jartyi sebelumnya."1040

]°4°  Bait ini diungkapkan oleh Bani AI Hashas dalam Diwannya (41). Kalimat ( G+

`--|j*j) berbeda dengan redaksi di dalam Ad-Dtwa# (-,~haj y!).  Ini menunjukan

bahwa (6>) terkadang bermakna pengecualian.
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Maksudnya   adalah  permintaan  Andy.   Diungkapkan   dalam
bahasa Arab (lli d;I) yang maknanya adalah, "Carikanlch untukku."
Jika yang  dimaksud  adalah  "bantulch cku  untuk mepcarinya"  maka
ungkapanbahasaArabnyaadalah(¢iii:;!l).

Lafach  (¢;i'ty  dengan a/!/ yang berharckat /o/foafo  dan  lafazh

(+i>{)  yang  artinya  berikanlah  kepadaku  susu,  sementara  (+{i>l)
maknanya adalah bantulah cku untuk mendapatkannya. Demikian pula
Setiapkatayangsemacamdengannya.]°4]

Kata   (i3Pl)   maknanya   adalah   kecondongan.   Maksudnya
menyimpang  dari  hidayah.  Jadi,  AIlah  SWT  menyatakan,  "Kenapa
kalian menghalangi orang. yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya
dari   agama-Nya.   Dengannya  kalian   mengharapkan   agama   Allah
menyimpang dari jalan-Nya. "

-  Objek penyesatan dalan ayat ini adalah ahli iman itu sendiri.

Jadi,   maknanya   adalah,   "Kenapa   kalian   mengharapkan   pemeluk
agama  Allah  dan  setiap  orang  yang  ada  di  atas jalan  hak  menjadi
menyimpang dalan agana dan ucapannya?'

Adapunkata(£ap`)denganhurufawalyangberharckat/cI/fecr#,
bermina  miring  untuk  segala  benda  yang  asalnya  adalah  berdiri
tegak.`042

KalLmat    '.*'±<±    .;=fR;     "Padah?I_   hamu  .  menyaksiTn` .... "
maksudnya  adalah  kalian  menyaksikan  bahwa  perkara  yang  kalian
halangi  adalah kebenaran.  Bahkan kalian mendapatkannya di  dalan
kitab kalian sendiri.

RTirfu6#&ffl«g"Allahs_eha|j-prl_i_t_i_d_aklalaid.ar.i.
crpr )/cr#g hamw ker/.aha#, " maksudnya adalah Allah SWT sana sekali

'°4'  Diungkapkan oleh AI FalTa dengan redaksi yang sama dalam Ma 'cr#j A/ gwr `a#

(1/227, 228).1°42  Abu Ubaidah dalam Maj4z A/ g#r `a# (I/98).
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tidak  lalai  terhadap  anal  perbuatan  kalian  yang  tidak  Allah  ridhai,
sehingga  Allah  SWT  menyegerckan  siksa-Nya  kepada  kalian,  atau
mengakhirkannya nanti.

ya kedua

?,tri9.T5i`k£["f7az.

Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa sesungguhn
.          ,  ,I,-

ayat ini, mulai dari firman-Nya, ,6( ;i;.6>
ahli  hitab,  mengapa  hamu  inghari  ayat-ayat  Alla.h"  dan  ayalhiayat
setelalya hingga fiman-Nya,  ±±;i S\'j€ #t rty'ji;  "Mereha 7./"/c7A
orang-orang yang mendapat siksd yang berdt, " ,an]"nlun berkenaa:n
dengan seorang Yahudi yang berusaha membujuk Aush dan Khazraj
-setelah mereka masuk Islam- agar kembali ke kebiasaan mereka
dalam  nasa  Jahiliyah,  yakni  pemusuhan  yang  tumbuh  di  antara
keduanya.    Allah    SWT    kemudian    mencela    perpuatannya    dan
memberikan  nasihat  kepada  para  sahabat  Nabi   SAW  agar  tidak
texpecch-belali.   Bahkan   memerintahkan   mereka   agar   menguatkan

persatuan.

Riwayat-riwayat   yang   sesuai   dengan   penjelasan   tersebut
adalah:

7527.   Ibnu Humaid menceritckan kepada kani, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kani   dari   Muhammad  bin  lshaq,   ia
berkata:  Seseorang  yang  tsz.qcrfo  menceritakan  kepadaku  dari
Zaid bin Aslam,  ia berkata:  Syasu bin Qais -seorang kakek

yang penal hidup  zanan Jahi|iyah,  tokoh kekufuran,  orang
yang   sangat   membenci   dan   mendengki   kaum   muslim-
melewati sekelompok sahabat Rasulullah SAW dari kalangan
Aus  dan  Khazraj,  ketika  mereka  sedang  berbincang-bincang

pada sebuch majelis. Dia merasa iri dengan keakraban mereka
dalan Islam, padahal sebelumnya mereka sangat bermusuhan,
maka dia berkata, "Para pemimpin bani Qailch telch menyatu
di  negeri  ini.  Demi  Allah,  kami  sana  sekali  tidak  bersama
mereka   jika   para   tokoh   mereka   bersatu   dengan   penuh



Tafstrlith,Thahari

ketenangan!"  Dia kemudian berkata kepada  seorang  pemuda

yang  sedang bersamanya,  "Duduk-duduklah bersana mereka
dan ingatkanlah mereka dengan peristiwa B"¢ts dan keadaan
sebelurmya.  Lantunkanlah kepada mereka syair yang pemah
mereka ucapkan dahulu -itu adalah peristiwa saat suku Aus
dan Khazraj saling bexperang, dengan kemenangan yang ada di

pihak Aus-.
(Singkat  cerita)  pemuda  itu  melakukannya,  maka  akhimya
mereka saling bertengkar dan masing-masing membanggckan
diri,    sehingga    dua    orang    di    antara    mereka    menaiki
tunggangannya, yakni Aus bin Qaizhi (dari bani Haritsah, suku
Aus)  dan  Jabbar  bin  Shakhr  (dari  bani  Salamah,  Khazraj),
keduanya saling berucap;  di antara mereka ada yang berkata
kepada yang  lain,  "Demi  Allah, jika kalian mau mcka kani
akan  mengembalikannya  seperti  dahulu."   Kedua  kelompok
menjadi mafch, mereka berkata, "Ayo, kita telah siap, senjata!
Senjata! Kita tunggu di foarrcrfo (mcksudnya di luar Madinah)."
Dua  kelompok tersebut  lalu berunding  dengan  kelompoknya
nasing-masing.

Berita itu  lalu  sampai  kepada Rasulullah  SAW,  maka beliau
mendatangi   mereka   bersama   para   schabat   dari   kalangan
Muhajirin.  Beliau  berkata,  "Wahai  kaum  muslim,  mohonlah
kepada   Allah!    Mohonlah   kepada   Allah!    Kenapa   kalian
menyerukan   seruan  jahiliyah,   padahal   aku   masih   ada   di
hadapan  kalian?  Allah  SWT juga telalh memberikan hidaych
Islam kepada kalian dan memuliakan kalian dengannya. Allah
SWT   pun   telah   memutuskan   kejahiliyahan   dari   kalian,
menyelamatkan   kalian   dari   kekufuran,   dan   mengakrabkan
kalian. Apakah kalian clan kembali kepada kekufuran?"
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Mereka  pun  sadar  bahwa  itu  adalah  dorongan  syetan  dan
senjata  musuh  inereka,  maka  akhimya  mereka  meletakkan
senjata  masing-masing  dan  menangis.   Masing-masing   dari
suku Aus dan Khazraj lalu saling berpelukan, kemudian pergi
bersama   Rasulullah   SAW.   Mereka   mendengarkannya   dan
menaati beliau.

Allah SWT telah memadamkan makar musuh Allah Syasu bin

Qais   dan  apa  yang  dilakukannya.   Allah  pun  menurunkan

gc:p¥aie¥g:!#s£S;i#f:#igjfff,
"Kata:kanlah, "Hat ahli kitab, mengapa hamu inghari ayat-ayat

Allah,   padahal   Allah  Maha  Menyaksihan  apa  yang  hamu
kerjahan?'    Katahanlah,    'Hai   ahli   hitab,   mengapa   kamu
menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah
beriman,  hamu  menghendahinya  menjadi  benghok,  padahal
hamu menyaksihan? ' Allah sehali-kali tidak lalai dari apa yang
hamu kerjahan."  `

Allah juga menurunkan  firman-Nya tentang  Aus  bin  Qaizhi,

juga  Jabbar  bin  Shakhr  beserta  sahabat  mereka,  yang  telahtb:egangg:#,ri;ea;;T#|¥;;f,;E;i,i;#:s,:i:,:¥:;_::,6:!s!:-g-:

beriman, jika 'hamu mengikuti sebagian dart orangsorang yang
diberi  AI  Kitab,  niscaya  mereha  akan  mengembalikan  hamu
mekyadi orang haf iir sesu¢ah hamu beriman," hi"gga fir"an=
Ny=,»±±j±$6=-.4Ssjx)I.'^¥`erehaitulahorang-orangyang
mendapat siksa yang berat.N]°43

t°43  Si.rch Jb#j. fJ[.s);crm  (2/204-206)  dan  lbnu  Athiyah  dalam t4/ M#facrrr!.r A/  Wra/.J.z

(I/481).
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Ta/sirAth-Thahari

Allah SWT  #
'Hai  ahli kitab,

me;gdpa   harm   menchalang-halangi   dart   jalan   Allah',"   ENddrch
sekelompok  Yahudi  bani  Israil  yang  ada  di  sekitar  Madinah,  serta
kaun Nasrani.  Adapun yang dimcksud dengan  "me#grfea/cr#g-foa/cr#gz.
darz. /.a/cm  i4//cr¢"  adalah  jawaban  mereka  ketika  mereka  ditanya,
"Apckah mereka mendapatkan si fat Muhammad dalam kitab mereka,

lalu mereka menj awab bahwa mereka tidak mendapatkannya?"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah :

7528.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada

:£jf-igkg##,gj;s;?I;t?an#ji;##g-;;
dari  jalan  Allah   orang-orang  yang  telah  beriman,   kamu
menghendahinya      menjadi       bengkok,       padahal       kamu
menyaksihan? ' Allah sekali-hali tidak lalai dari apa yang kamu
ker/.crhaJt. "   Bahwa   jika   mereka   ditanya,    "Apakah   kalian
mendapatkan    Muhammad?"    Mereka    menjawab,    'Tidak'.
Mereka menghalangi manusia dan mengharapkan Muhammad
menjadice|aka.1044

7529.   Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami  dari  Qatadch,  tentang  firman  Allah  SWT,    Ji

f y` ±± S C9'3:i '& +Sffi '5ES±_"Katapnlah., 'H?i..a.h!i..
hitab, mengapa hamu menghalang-halangi dari jalan Allah',"
bahwa    seakan-akan    Allah    berfirman,     "Kenapa    kalian

!°44  Ibnu Abi  Hatin  dalan tafsimya (3/717)  dan  Ibnu  Jauri  dalam  Zad ,4/ A/asJ.r

(I/429).
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menghalangi  orang  yang  beriman  kepada  Allah,  Islam,  dan
Nabi-Nya,  padahal  kalian  sendiri  menyaksikan  dalam  kitab

yang  kalian  baca  bahwa  Muhammad  adalah  Rasulullch  dan
Islani  adalah  satu-satunya  agama  yang  diterima  oleh-Nya?
Bukankah kalian mendapatkannya termaktub di dalam Taurat
dan |njii?wlo45

7530.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kalni,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan kepada kani, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sana.

7531.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu   Bakar   mehceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibad
menceritakan  kepada  kami  dari  AI  Hasan,  tentang  firman
Allah SWT,  ,at  +j=   jf   jfpi££  a  t4S.1  jifei  #
"Katahanlah,   'Hai  ahli  hitab,   mengapa  hamu  menghalang-

foc}/o#gj  cJcwi /.cr/cr#  .4//afo', "  ia  berkata,  "Mereka  adalah  kaum

Yahudi   dan  Nasrani.   Allah  melarang   mereka   (yang   ingin
menyesatkan  manusia)  menghalangi  kaum  muslim  dari jalan
Allah."'046

Abu    Ja'far    berkata:     Jadi,    penafsiran    ayat    tersebut
berdasarkan   perkataan   As-Suddi   adalah,    "Wahai   kaum   Yahudi,
mengapa   kalian   menghalangi   manusia   dari   Muhammad?   Kalian
menghalangi  kaum mukmin dari mengikuti  Muhammad dengan cara
menyembunyikan sifatnya yang diungkapkan di dalam kitab kalian?"

Dengan  penjelasan  tersebut,   maka  kata  A4lwfacrmmcrd  adalah

penafsiran dari kata crs-sab!./.. Adapun makna kalimat G} ¢rji:J< adalch
kalian mengharapkan A412fAcrm7»crd celaka.

1045  |bnu ]auzi dalam Znd4/ Masj.r (I/429).
'°46  AI Mawardi dalam A#-IVclfaf wa A/  `U);ii# (1/412) dan lbnu Jauzi dalan Zad j4/

"asr.r(1/429).
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Adapun riwayat  lainnya adalah  seperti  penafsiran yang  telah
kami ungkapkan sebelumnya, yakni bahwa makna kata a£-sczb!./ dalam
ayat  tersebut  adalah  Islam  dan  segala  kebenaran  yang  dibawa  oleh
Rasulullah SAW, yang berasal dari Allah SWT.

See

£Jfj'sJ£¢rigjfiijj6.g€{*L6j{ji±jsbft~j;\:6.j{€.'t3.

©'®-£.ife
``Hal orang-orang yang beriman, iiha hamu mengikuti

sebagian drri orang-oramg yang diberi AI Kitob, nisctrya
mereha alcan ir]ueirigemhalihan ham« me7ijadi orang hafir

sest4dah lcam« beriman. "

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 100)

Abu  Ja'far  berkata:   Para  ulama  tafsir  berbeda  pendapat
tentang maksud ayat tersebut.

Pertama:   Sebagian  berpendapat  bchwa  maksud   ungkapan
"orcJJ?g-orcz#g };cr#g berz.ma# " dalam ayat tersebut adalah suku Aus dan

Khazraj.  Adapun  maksud  ungkapan   "or¢#g-ora#g  }Ja#g  dz.berz.  ,4/
Kz./crb"  adalah   Syas  bin   Qais   AI   Yahudi,   seperti   yang   dijelaskan
sebelumnya dalan riwayat Zaid bin Aslam.

Kedua:  Bexpendapat bahwa maksud ungkapan  "orcJ#g-oro#g

};crag berJ.mcr#" dalam ayat tersebut adalah seperti  ungkapan Zaid bin
Aslam,   hanya  saja  mereka  berkata,   "Orang  yang  menjadi  bahan

perbincangan   adalah   Tsa'labah   bin   Anamah   AI   Anshari   dengan
beberapa orang Anshar.  Dialah  yang  dijadikan  sasaran  oleh  seorang
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Yahudi, hingga hampir saja kauin Anshar saling bexperang di antara
mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7532.   Muhammad  bin  AI  Hue,aim  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI   Mufadhdhal   menceritakan  kepada
kami,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kani  dari  As-
s€u£,,.#t.;¥Tg;=gg,;¥Tj.j{f##~#ra6;i:o¥;~g;
yang beriman, jiha karm xpengikuti sebagian dari orang-orang
yang  diberi  AI  Kitab,  niscaya  mereka  ahan  mengembalihan
karm mertyadi orang haf ir sesudah hamu beriman," .Ta bck;ata,
"Ayat  ini  turun  kepada  Tsa'labch  bin  Anamah  AI  Anshari.

(Dikisahkan    bahwa)     ada    +masalah    antara    dia    dengan
sekelompok Anshar, 1alu §eorang Yahudi dari Qainuqa lewat,
dan temyata orang Yahudi tersebut mengobarkan masalah di
antara mereka,  sehingga hampir saja dua kelompok (Aus dan

;g=J¥;|¥-g:;¥:Jy;::,I,::#j;i#e;r:?kgi;,A!;hot;#|;I::i
o;dng-o;ang  yang  diberi   AI   Kitab,   niscaya   mereka   ahan
mengembalikan   hamu   menjadi   orang  kafir   sesudah   hamu
beriman'.

As-Suddi   berkata,    "Jika   kalian   mengangkat   senjata   dan
bexperang,makakaliantelahkufur."`°47

7533.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Abdurazzaq mengabarkan kepada kani, ia berkata: Ja'far bin

:i:£#uTchTd:nt:::::=L:efa£:,£=#.;t¥:;d6.3€[{S,g.,

'°47  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/719).



Ta/sirAIh-Thaha7i

:±SS\\3}}'d.S'J,:,S±.\3eS"Haiorang-orangyangberiman,
jiha kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi AI
KJtcrb,"  ia  berkata,   "Secara   umum,   kaum   Anshar   terbagi
menjadi   dua   suku,   yakni   Aus   dan   Khazraj.   Pada   masa
Jahiliyah,   terjadi   peperangan   di   antara   mereka,   hingga
akhimya  Allah  SWT  memberikan  karunia  kepada  mereka
dengan Islam dan Nabi SAW. Allah SWT telah memadamkan

peperangan  yang  terjadi  di  antara  mereka  dan  menjadikan
mereka akrab dengan Islam."

Ia berkata,  "Suatu ketika seseorang dari kalangan Anshar dan
seseorang  dari  kalangan  Khazraj,J  duduk  berbincang-bincang,
sedangkan di antara mereka ada seorang Yahudi. }°48 Temyata
orang Yahudi tersebut senantiasa mengingatkan mereka berdua
tentang   permusuhan   yang   telah   berlalu,   hingga   akhimya
mereka  saling  mencela  dan  hampir  saja  saling  membunuh.
Keduanya    lalu    memanggil    kaumnya    masing-masing.'°49
Mereka pun keluar dengan membawa senjata dan membentuk
barisan.  Ketika  itu  Rasulullah  SAW  ada  di  Madinah,  maka
datanglah    Rasulullah    untuk    menenangkan    mereka,    dan

fiTm:earn:deirikame::'=keananf,=nia-ti,:as:;i-=-::Si:-gflAd-!g
:;sr\.\33,..S,:;,6±.\3±,Hator;ng_o;:vigyan;tert;a;,

jiha hamu mengihati sebagian dari orang-orang yang diberi AI
KJ./ab',hinggafirman-Nya3];£€`i£'Sz.fuaycr#gbcr¢/'."]°5°

]°48  Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Syas bin Qais.
'°49  Aus    dan    Khazraj    adalah   saudara   sekandung.    Di    antara   keduanya   ada

permusuhan   sebelum  Islam,  yang  berlangsung  hingga   120  tahun.   Akhimya
Allah  SWT  memadamkan  pertikaian  tersebut  dengan  Islam.  j4/  FaAAr#r-RaeJ.
(8/174).'°5°  Abdunazzaq  dalam  tafsimya  (1/406)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya

(3/719).
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Abu Ja'far berkata:  Mcknanya adalah,  "Wahai orang-orang

yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, juga menetapkan apa yang
dibawa  oleh  Nabi  SAW  dari  Allah  SWT,  seandainya  kalian  taat
kepada sekelompok orang yang beragama dengan AI Kitab, baik Injil
maupun Taurat,  serta patuh terhadap perintah mereka, maka mereka
akan   menyesatkan   kalian   dan   menjadikan   kalian   kafir,   padahal
sebelurmya  kalian  telah  membenarkan  Rasulullah  dan  apa  yang
dibawa olehnya. "

Maksud  dari   "menjadikan  kalian  kafir"  adalah  menjadikan
kalian ingkar terhadap perkara yang sebelumnya kalian imani.

AIlah  SWT  melarang  mereka menerima` pendapat  ahli  kitab,
karena mereka dipenuhi dengan dendam, iri, dan benci.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7534.   Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
k:gd:##sffa±chfi'{}ejtr#;E¥i#:£T~Z\:¢::±5i
"Hai  . orang-brang   yang   beriman,   jika   kamu    mengihati

sebagian  dart   orang-orang  yang  diberi   AI   Kitab,   niscaya
mereka   akan   mengembalikan   hamu   menjadi   orang   hafir
fcs#cJcrJ!  hamc/  berz.ma#, "  bahwa  maknanya  adalah,   "Seperti

yang    kalian    dengarkan,    Allah    SWT    telch   memberikan
peringatan kepada kalian dan menyatckan kesesatan mereka,
maka janganlah kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin
dalam  agama  kalian.  Janganlali  kalian  menjadikan  mereka
sebagai  sumber  nasihat,  karena  mereka  adalch  musuh  yang

penuh   dengan   kebencian   dan   sangat   ingin   menyesatkan.
Bagaimana mungkin kalian menjadikan pemimpin orang yang
kufur   terhadap   kitabnya   sendiri,   bahkan   telali   membunuh
rasul-rasul  mereka.  Mereka  pun  tidck jelas  dalam  beragama



Ta/sirAlh,Thohari

dan  lemah  akan  diri  mereka  sendiri?  Demi  Allah,  mereka
adalahtukangmenuduhdanpengobarapipemusuhan."]°5L

7535.   AI  Mutsanna  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
dengan riwayat yang sana.

®cO

t;3,34ji6dej,j`{jJ£-L'. &£*fj£Dji=L¥3
©G#,Jje5L6jiJ=,fitf£€

``Bagat\t.i\enia]¢ch kon" (sampal) meniadi hafir, pndchal

ayah.ayah AIlch dibacckan kepeda hamu, dan 1-asul-Nya
pun beraha di ~tengch-tengch harmu? Barangsiapa yang

berpegang tegwh kepadr (tlguna) AIlch, maha
sesunggu:hnya ia telah diberi petwniwh kepeda ialan yang

l„Tus.„

(Qs. Aali 'Imraan [3]:  101)
Abu Ja'far berkata:  Maknanya adalah,  "Wahai  orang-orang

beriman,   bagaimanakah  kalian   sampai   kafir,   padahal   sebelumnya
kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Kenapa kalian kembali
seperti dahulu, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian?"

Maksud  "a);cI/-c});af  j4//crfo"  di  sini  adalah  hujjah-hujjch  yang

Allah turunkan kepada Rasulullah SAW.

'°5!   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/719).
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Allah  menyatakan,  "Rasul  pun  ada  di  antara  kalian,  sebagai
hujjah lainnya, yang mengajak kalian kepada kebenaran dan petunjuk,
serta melarang kalian dari segala kesesatan. "

Allah  menyatakan,   "Lalu  apa  alasan  kalian  di   sisi   Allah,
hingga kalian mengingkari  kenabian nabi  kalian?  Apa alasan kalian
hingga kembali  kepada kejahiliyahan, jika kalian benar-benar kufur
kepadanya,  padahal  ada banyak hujjah Allah yang  sangat jelas  atas
kesalahan      yang      kalian      lakukan     jika      kalian      benar-benar
melakukarmya?"

\    Riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah:

7536.   Bisyr menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Yazid bin Zurai
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Siad  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang fiman Allah SWT,  i:F3
d(  di-`,. S  -pe  'b;ys "Bagalmanakah hapr
(sampal)  menjadi  kafir,  padchal  ayat-ayat  Allah  dibacakan
*epeda   hamzf?"   ia   berkata,   "Ada   dua   tanda   yang  jelas;
keberadaan  Nabi   SAW   dan  Kitabullah.   Nabi   SAW   telah
berlalu  SAW,  adapun  Kitabullah  dilanggengkan  oleh  Allah
SWT dihadapan kalian sebagai  rahmat dan kasih-sayangNya.
Di  dalanmya  terdapat  penjelasan  tentang  hal-hal  yang  halal
dan  hal-hal  yang  haram,  serta  tentang  ketaatan  kepada-Nya
dan kemaksiatan kepada.Nya. " I 052

wBara„::=p:yAaL::bse¥:;o##Aep*#gr*;,'fi4t„¢fri#|3
sesungguhnya  ia  telah  diberi  petunjuk  kepada  jalan  yang  lurus,"
maksudnya adalch,  "Barangsiapa melakukan segala sebab yang telah
Allah  tetapkan  dan  memegang  teguh  agama  serta  ketaatan  kepada-

'°52  |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (3/720)  dan  AI  Baghawi  dalam  Ma'cr/J.in 4/-

Tanzil(\ls16).
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Nya, mcka ia telah menempuh jalan yang jelas dan hujjah yang lurus
untuk menuju keridhaan` Allah SWT dan keselamatan dari adzab serta
siksa Allah SWT.

Riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah:

7537.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari  lbnu Juraij,  tentang  firman Allah  SWT,    I;3
6±b   .ii   ,Eh>   ff€_ "Barf ngsiapa  ya:g  be:peg?n.g-i:Th.
k;pada  (ag;;a) `;ll;h,  maha  sesungguhnya  ia  telah  diberi
pe/w#/.w4, "  ia  berkata,   "Maksudnya  adalah  beriman  kepada
Allah."'053

Makna  asal  kata  iiaij`  adalal  menchan,  dan  segala  yang
menahan sesuatu dinamckan +G,  sedangkan yang menolak sesuatu
dinamakanf|;iffi;,diantaranyaperkataanFaradzakberikutini,]°54

t:Lf OL:hioi ;i;i a i;i   #    fir: a;:; i*L]` :;` \Jf

"Aha adalah anak para  pencegah (pelindrng) bani Tamim ketiha

berbagai peristiwa masa menimpa. ''1055               --

Oleh    karena    itu,    kata    tanbang    dalam    bahasa    Arab
diungkapkan  dengan  kata  i\:4f .  Demikian  pula  segala  sebab  yang
mengantarkan  seseorang  kepada  kebutuhannya.  Misalnya  perkataan
AI Asy berikut ini,1056

+'dirLAi;T3   #   cliiriLrjfjiLj!9,,

1°53   |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/720).
]°54  Alfarazdaq  adalah  Harmam  bin  Khalid  bin   Sha'sha'ah.   Dia  dilahirkan  di

Bashrah dan besar di sana. Lihat biografinya dalam .4d-DJ.wo# (hal. 5).
]°55  Bait ini ada dalam Divan-nya (hal. 99).
]°56  0rang yang mengatakannya adalch A'sya bin Tsa'labah.  Lihat ,4d-Dtwa# (hal.

99).
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"Kepada seseorang dart Qais, aku panjangkan rna.I_ap dan aha ambil

Perjakyiandarisetiapkampong.N1057

Maksud   kata   ;:4ill   adalah   berbagai   sebab,   yakni   sebab
keananan.

Diungkapkan dalam balasa Arab ®it a. j;*{ C=|:4:>l,  `l=.::afl
aA S^;i, demikian pula a::=a£513 4 C=::a:>l,`dan yang paling fasih adalah

d6ngan menggunakan hunrf ba;'seperti firman Allah SWT,   i:,:.i;ij
\:±   fii   );a "Dan  berpeganglah  kanu  semuanya  kepada  tali
/agrma/ AJ/aft .... " (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103).

Juga diungkapkan dengan lafach i==4:>`,  seperti diungkapkan
dalamperkataanseorangpenyair,]°58

a+ '1=:4±1 i: tg±+TJ   #   all ;C|¥i '-:36 '-gi `;i
"Jika Anda membalas persahabatan dengan semisalnya, qp_I

menghiburha,kermdi:anAndamemegangta|iikatanku.'''°59

Diungkapkan    dalam    bait    tersebut    0+    '1:i:4=>1    "A#c7a
mcmeg¢#g fa/i. z.ha/a#ha " tanpa menggunakan hrfuf ba, sama dengan
kalimat    i\£al.I    tj3'6:    "SayH    rmemegrng   /cr/i.,"   yang    bisa    pula

::;:{a:kfapd:nsge:r=:''£:;airi*!: tJ.)`<  "Say# memega#g /a"

;i+, u j.jj: +  c~|;i is~j ~.9i3  #  7± ~.i; €u i`j? .ife€

'°57  Bait ini diungkapkan di dalan Divan-nya, yakni dalan qasJ.dr# "#/w KJ.rama#

bJ. Arya¢ham. i4/ #sho artinya perjanjian. Lihat Ad-Dtwa# (hal. 197).
1058  syair ini tidak dikenal.
'°59  Bait ini diungkapkan oleh AI Farra dalan "a 'am. ,4/ gwr `ow (1/228).
1060  syair ini tidak dikenal.
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"Dia menggantungkan dirt kepada Hindun yang tumbuh lagi

bersarung. Anda mendekatinya, tapi sayang Anda sendiri tidak
mengetahviap-aituiece;das;n.N1061

Sebelumnya  saya  telah  menjelaskan  makna  kata  tjA4l  dan
tl;:all  Ketika  itu  saya  menjelaskan`  bahwa  makna  yang  dimaksud
adalah Islam.  Kami mengungkapkan dengan berbagai dalilnya, maka
Sepertinya tidak perlu diulangi kemba|i. I 062

Telah  diungkapkan  sebelunnya  bahwa  ayat  ini  berkenaan
J`

dengan  dua  suku,  yakni  Aus  dan  Khazraj,  yang  saling  berkumpul
untuk menyiapkan perang.  Itu adalah makna yang terkandung dalam
firman-Nya,  ,d( 1±.\'.

'S .pe 'b:fffi Jfi "P_afair_anaph
hamu  (sampai)  mekyadi` kafir,  padchal  ayat-ayat  Allah  dibacakan
kepadahamu."

Riwayat-riwayat   yang   sesuai   dengan   penjelasan   tersebut
adalah:

7538.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan bin
Athiyah menceritakan kepada kani, ia berkata:  Qais bin Rabi
menceritakan kepada kami dari AI Aghar bin Ash-Shabah, dari
Khalifch bin  Hushain,  dari  Abi  Nadhar,  dari  Ibnu  Abbas,  ia
berkata,   "Dahulu  (pada  nasa  jahiliyah)  Aus   dan  Khazraj
bertempur setiap bulan, lalu ®ada masa Islam) ketika mereka
sedang    duduk-duduk,    tiba-tiba    saja   mereka    menuturkan
berbagai  peristiwa yang pemah terjadi,  sehingga mereka pun
marah.  Sebagian  dari  mereka lalu berdiri  dengan  senjatanya.
Akhimya turunlah ayat ini,  i5.\'.
•,4jL,i  drj ,di

S£ *ij 6uji= ¥3
'Bagaimanahah  hamu  (sampai)  menjadi

kafir,  padahal  ayat-ayat  Allah dibacakan kepada  hamu,  dan

]°6'  Bait ini diungkapkan oleh AI Farra dalam A4a 'ani. 4/ gwr `cJ# (1/238).
]°62  Lihat tafsir surah AI Baqarah (6).
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rasul-Nya pun berada di tengah-tengah hamu? ' sarapajl.d5±!I.I.

?.¥rffset.#fep:fii.=,p:i:nf[,:g:,a£[:£„s„T:a,'#,.;i;
kepadadru  ke;iha  karm  dchul¥_.(_masa  Jahiliyah)  bermusuh-
mwswha#...'sanpaialkhirayat.M1063cO

©6ed+fij€!`jji;£,A,6!s£~fi"#{t±\:6.j{€.i3;
"Hajorang.orangyangberiman,bertckwdrhkepadrAllch
sebenar-benar takowa kepadr-Nya; den janganlch sehali-hali

windmalainhor:ddemkeedaanberagunalstam."
(Qs. Aali 'hraan [3]: 102)

Abu Ja'far berhata:  Maknanya adalah, "Wahai orang-orang

yang   beriman   kepada   Allah   dan   Rasul-Nya,   bertakwalali   kalian
kepadaAllch(maksudnyatakutlahkepadaAllahdenganselalumerasa
diawasi) sehingga kalian menaati-Nya dan menjauhi segala larangan-
Nya  dengan  rasa takut  yang  sebenalnya.  Dialah  Allah  yang  ditaati
sehingga  tidck  dimaksiati.  Dialah  Yang  disyukuri  sehingga  tidak
dikufuri. Dialah Allah yang diingat sehingga tidak dilupckan. Wahai
kaun  yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian
mati kecuali dalan keadan Islam, yakni tunduk patuh dalan ketaatan
kepada-Nya,jugadenganmengikhlaskanibadchhanyakepada-Nya."

Penafsiran yang saya ungkapkan, sana seperti yang dijelaskan
dalam riwayat-riwayat berikut ini :

7539.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritckan   kepada   kami,   ia
berkata: Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

'°63  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/720).
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Sufyan menceritckan kepada kami ulemikian pula AI Hasan
bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq
mengabarkan     kepada     kani,     ia     berkata:      Ats-Tsauri
mengabarkan kepada kani- dari Zubaid,  dari  Munch,  dari
Abdullah,   tentang   firman  Allah   SWT,   i,Ji,6±  5;  '&i  i|$3{
"Bertakwalah   kepada   Allah   sebenar-benar   takwa   kepada-

Ivycr, "  ia  berkata,  "Dialah  Allah  yang  ditaati  sehingga  tidak
dimaksiati.   Dialah   Allah   yang   disyukuri   sehingga   tidak
dikufuri.   Dialah  Allah  yang   selalu  diingat   sehingga  tidak
dilupakan.N1064

7540.   Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada   kami,    ia    berkata:
AbdurTahman menceritakan kepada kani, ia berkata:  Syu'bah
menceritakan   kepada   kami   dari   Zubaid,   dari   MurTah   AI
Hamadani, dari Abdullch, dengan riwayat yang sana.

7541.   Ibnu    Mutsanna   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:
Muhanimad bin Ja'far menceritckan kepada kami, ia berkata:
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Zubaid, dari Murrch
AI Hamadani, dari Abdullah dengan riwayat yang sana' .

7542.   Abu  Kuraib  dan  Abu  Sa`ib  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar   Laits   berkata   dari   Zubaid,   dari   MurTah   bin
Syarchbil AI Bakili, dari Abdullah bin Mas'ud, dengan riwayat

yang sana.

7543.   AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Hajjaj
bin   Minhal   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Jarir

]°64  AI  Hakin  dalam  A/  A4#s/adrck  (2/214)  secara  m¢zfq#/  dia  berkata,  "Sfra*J.A

dengan  syarat  Asy-Syaikhani,  tetapi  keduanya  tidak  mengeluarkannya  dalam
4s#-Sfachj.4.  Telah  disepakati  oleh  Ad-Dzahabi.  AbdulTazzaq  dalam  tafsimya
(1/406), dan lbnu Athiyah dalam A/ Mw#arr!.r j4/ Wci/.I.z (1/483). Abdullah di sini
adalah Abdullah bin Mas'ud.
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menceritakan kepada kami dari Zubaid, dari Abdullah, dengan
riwayat yang sana.

7544.   AI Mutsama menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim
menceritckan  kepada kami,  ia berkata:  Mas'ar menceritckan
kepada kami dari Zubaid, dari Murch dan Abdullah, dengan
riwayat yang sana.

7545.   AI Mutsama menceritakan kepadaku, ia b_erkata: Amr bin Aun
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan
kepada  kami  dari  AI  Mas'udi,  dari  Zubaid  AI  Ayami,  dari
Munah, dari Abdullch, dengan riwayat yang sama.

7546.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Jarir
menceritckan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari  Zubaid,  dari
Murah, dari Abdullch, dengan riwayat yang sama.

7547.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kani, ia berkata:
Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abi Ishaq,
dari Ami bin Maimun, tentang firman Allah SWT,  S£ `a{ ijjsf
.#ife    "Bertakwalah    kepada   Allah    sebenar-benar    taky?
kepac7o-Ivy¢, '' ia berkata, "Dialch Allah yang ditaati dan tidak
dimcksiati.  Dialal  Allah  yang  disyukuri  dan  tidak  dikufuri.
DialahAllahyangdiingatdantidakdi|upakan."`°65

7548.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kami  dari  Israil,  dari  Abu  Ishaq,  dari
Amr bin Maimun, dengan riwayat yang sama.

7549.   Ibnu Mutsarma menceritakan kepada kani, ia berkata: Ychya
bin   Sa'id  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Syu'bch
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Amr   bin   Murrch
menceritakan  kepada  kami  dari  Murrah,  dari  Ar-Rabi'  bin

`°65  Ibnu  Abi Hatim dalam tafsimya (3/722)  dan  lbnu  Athiyah  dalam j4/ A4wAairrJ.r

4/ Wraj7.z (1/483).
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Khutsaim,  ia  berkata,  "Dialah  Allah  yang  ditaati  dan  tidak
dimaksiati.  Dialch  Allah  yang  disyukuri  dan  tidak  dikufuri.
DialalAllchyangdiingatdantidakdi|upakan."]°66

7550.   AI Mutsarma menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Syu'bah menceritakan
kepada   kami   dari   Amr   bin   Murah,   dia   berkata:   Aku
mendengar Murrah AI Hanadani meriwayatkan dari Ar-Rabi'
bin  Khutsaim,  tentang  fiman  Allah  SWT,  dj-d£  *  &t  lJ%`
"Bertakwalah  kepada   Allah   sebenar~benar 'iakwa   kepada-

Ivya, " 1alu ia menuturkan riwayat yang serupa.

7551.   AI    Mutsarma    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata: '  Syibil
menceritakan  kepada kami  dari  Qais  bin  Sa'd,  dari  Thawus,
tentang firman Allah SWT, .,I;,6! .3£ 'ai i:j3f i|j2\:  6.j{ €.t{
"Hai  orang-9rang yang beriman,  bertakwalah kepada  Allah

scbe#ar-be#ar /crhva keprdr-Ivycr, " ia berkata,  "Dialah Allali

yangditaatidantidakdimaksiati."]°67

7552.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abu Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Ibad menceritakan kepada kami dari AI Hasan, tentang firman
AllchswT,.,A,6!3£'aiij3{ij;`:6.j{€.~t;:''HaI.orang-or"g
yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa
keprc7cr-Ivy¢, " ia berkata, "Dialah Allah yang ditaati dan tidak
dimaksiati.M1068

'°66  Ibnu  Abi  Hatim  dalam tafsimya (3/722)  dan  lbnu Athiyah  dalam ,4/ MWAarrJ.r

AI Wdyiz (\1483).
`°67  Ibnu Abi  Hatim  dalam tafsimya (3/722)  dan  lbnu  Athiyah  dalam 4/ A4w*arrJ.r

AI Waif iz (\1483).
[°68  |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (3/722) dan Ibnu Athiyah dalam A/ MWAarr[.r

AI Wdyiz (11483).
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7553.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kami,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kani dari As-

\ +      Suddi, bahwa Allah SWT lalu menjelaskan kepada mereka -

y6chal:igj83°}r,£jg;r:;ffi¥],&k(a:#:n,:i;zT;a„a;?:r£-::;

yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa
kepada-Nya;  dan janganlah sekali-kalj kanu matt melainkan
dalam  keadaan  beragama  Islam,"  ia beirafroL,  "TalENal  yang
sebenamya  adalah  Dia  ditaati  dan  tidak  dimaksiati.  Dialah

yang diingat dan tidak dilupakan. Dia pun disyukuri dan tidak
dikufuri.M1069

7554.   AI Mutsarma menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin AI
Minhal   menceritckan  kepada  kani,   ia  berkata:   Hanmani
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah
SWT,.,A,6!3£'aii|j3fij;\:6.jl¢.`t:;i"fJa7.ora#g-oro#gycr#g
beriman,   bertakwalah   kepada   Allah   sebenar-benar   takwa
hepcrc7cr-IV)/cr, ''  ia  berkata,  "Maknanya  adalch,  Dia  ditaati  dan

tidak  dimaksiati,  serta  janganlah  kalian  mati  kecuali  dalam
keadaan|s|an."'°70

-Ada yang berpendapat sesuai dengan riwayat berikut ini:

7555.   AI Mutsarma menceritakan kepadcku, ia berkata: Abdullch bin
Shalih  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Mu'awiyah
menceritakan  kepadcku  dari  Ali,  dari  lbnu  Abbas,  tentang
fiman Allah SWT,  .,A,6±  S£  'rii  ij3{ "Ber/ch4/a/aA fepada
Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya, " ±a, beckataL, "Mdrsnd
dari   ketakwaan   yang   sebenamya   adalah   mereka   berjihad

'°69  Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/722) dan AI Mawardi dalam A#-IVwAa/ wa .4/
`Uy""(I/413).

'°7°  A| Mawardi dalam j4#-IVwAaf wcl A/  `U);I(# (1/413).
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secara sungguh-sungguh, tidak takut celaan, dan menegakkan
keadilan karena AIlah, kendati hal itu merugikan diri mereka,

apak-anakmereka,atauorangtuamereka."L°7]

Para  ulama  tafsir  berbeda  pendapat,   apakah   ayat   ini   di-
mausukJf?

Pertama:  Sebagian  ulana  berpendapat  bahwa  ayat  tersebut
tidak di-maus«tA.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7556.   AI Mutsanna menceritakan kapedaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritckan kepada kami, ia berkata:  Mu'awiyah bin
Shalih menceritakan kepada kani  dari Ali,  dari  lbnu Abbas,
tentang fiman Allah SWT,  .,A,ti!  S;  `fi{  ij:i "Per/otwa/aA
kepada Allah  sebenar-benar  takwa kepada-Nya,"  .La beikata,
"Ayat   tersebut   tidak   dihapus   (tidak   di-rma#sw*fe),    tetapi

maknanya adalah, beribadahlah kepada Allah secara sungguh-
sungguh.„

Dia  lalu  menuturkan  penafsiran  yang  telah  kani  ungkapkan
tadi.'072

7557.   AI    Mutsanna    menceritckan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan  kepada  kani  dari  Ibnu  Abi  Najih,  dari  Qais

6-ji €-,t;i
beriman,

bin Sa'd, dari Thawus, tentang firman Allah SWT,
`,I;,6±  5£  ,di   ij3f  ilil`:  ,,J7az.  arc,„g-a,"„g J,""g
bertckwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya,"
ia  berkata,  "Jika  kalian  tetap  tidak  melakukannya  dan  tidak

'°7`  |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (3/722).
'°72  |bnu Abi  Hatim  dalam tafsimya  (3/722)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  ZacJ j4/ MasJ.r

(1/433)
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sanggup menunaikannya,  maka janganlah kalian mati kecuali
dalam (keadaan) Islam.M `073

7558.   AI  Qasim  menceritckan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepada  kami  dari  lbnu  Juraij,  ia  berkata:  Thawus  berkata,
tentang flman Allah SWT,  6;I;i  ffj  i}  `3£  i;  ''Dan-;;ng;nlah  sehali-halt  kamu  in::at;  me'lainkq;  rilam  keadaan

beragrma  Js/am,"  ia  berkata,   "Jika  kalian  tidck   sanggup
bertckwa  kepada-Nya  maka  janganlah  kaliah  mati  kecuali
dalan (keadaan) Islan. "

£]e[„¥r:Fgd;:-gi£`„e#a{t:#Ai¥:6:e:r±a[b¥adJ[]aza]P:]Sm6;?eg:drf]4#aanfr
RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalch:

7559.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,    ¢.i3{
6L;±;±f.i;€!`3ji;£,A,6!S£'aiij3{{#\:6.j{''fJaj.ora#g-
orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar
tckwa   kepada-Nya;   dan  janganlah   sekali-kali   karm   mati
melainkan dalam keadaan beragama Islam," balTINal kem"d:lan
turn  ayat  lain  dengan  membawa  keringanan  karena  kasih-_.-,,_,,•#";fi;"i?:6,sayang-Nya atas kelemahan makhluk-Nya,
'Maha      bertakwalah-     kanu      kepada

fesa#ggz{pr"m#',      yang     mengandung     keringanan     dan
kemudahan.wl074

!°7}  |bnu ]auzi dalam Zad,4/ A/asi.r (I/433).
1°74  A| Mawardi dalam A»-IV"hat wa A/ 'Uprn ( 1/413).



dalam surah At-Taghaabun  iJ*-[j i;=:;Tj
`Maha      bertakwalah      hamu      kepada

T}afsirASh-~ri

7560.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AI Hajjaj bin
AI Minhal AI Anmathi menceritakan kepada kami, ia berkata:

:m==Lfesn#,ir3;e€;d£:A,E!an±qri¥i£;i£#'&:aFtff`¥;
'®:+;1   FIX)  "Hai  ;ra;g-orang yang  ber;man,  bertakwalah

kepada    Allah     sebenar-benar     takwa    kepada-Nya;     dan

janganlah  sekali-halt  hamu  mati  melainkan  dalam  keadaan
beragrrmo  Js/am, "  ia  berkata,  "Ayat  ini  di-#clstfo  oleh  ayat

_.,..

( -&i gr-6
All ah      menurut

kesanggupanmu dan dengarlch serta taatlah'. D.\ alas;nyalNabihi
SAW diba'iat dengan mendengarkannya dan menaatinya sesuai
kesanggupanmereka."75

7561.   AI   Mutsanna   menceri.takan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakin  kepada  kami  dari  bapaknya,  dari  Ar-Rabi'  bin
Anas, ia berkata, "Ketika form firman Allah SWT,  S£ 'ri{ i|$3i
L#fi±'BertalowalahkepadaAllahsebenar-benartakwqkepada-

t: 'ri1 ¢`6  'A4i¢ha
kesanggupanmu'.

IV)J¢ ',  kemudian turunlah firman-Nya,
bertakwalah  kamu  kepada  Allah menurut
Artinya,  ayat  ini  me-#czscr4fo  ayat  yang  ada  dalam  surah  Aali
'Imraan.Mlo76

7562.   Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ahmad
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan
kepada kani dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT,   €.i3£
6;±;±f.i;€!`3jij£,A,6±5£`arfi#fi#`:6.ji''fraj.ora#g-

orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar

'°75  As-Suyuthi   dalam  .4d-Dwrr  ,4/  Ma#tsz#  (2/293),   ia  menuturkan   sumbemya

kepada penulis.
]°76  A| Mawardi dalam A#-IVw*¢f w A/ 'Uyw# (I/413).

RE
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tckwa   kepada-Nya;   dan  janganlah   sekali-kali   kanu  mati
melainkan   dalam   keadaan   beragama   Islam,"   .\a  bedsata,
"Manusia tidak sanggup menunaikannya, maka akhimya Allah

:eY,:twmae/:;runkanhafi;Tan-NyA:;j#f  ti4„'£{ g5-6   'Mahamenunl
kesanggupanm'."""

7563.   Yunus  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Wahb
mengabarkan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang fiman Allah SWT, i,Ji,6! 5£ 'ai ijst ij2`: 6.j{ ¢.t£
"Hai  orang-orang yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah

sebe#ar-be#ar    /crh4VI    kepcrda-jvyo, "   ia   berkata,    "Sebuah

perintch yang sangat berat telah datang, maka mereka berkata,
'Siapa  yang  tabu  kadar  kewajiban  ini,  atau  yang  §anggup

menunaikarmya?' Ketika mereka tahu bchwa itu sangat berat
bagi mereka, maka Allah SWT menghapusnya, dan dijelaskan
dfp=daayAert^za'haL=jn%ke::#:¥g#k8bertatwalahhamu

Firman Allah SWT,  6;};£ ffj i! `3j i; ''D¢# /.angrI#/aft
sekali-kali kamu matt melainkan dalam keadaan beragama Islam.".

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7564.   AI    Mutsanna   menceritakan    kepadcku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kani  dari  Qais bin  Sa'd,  dari  Thawus,
tentang fiman-Nya,  6;±;± ffi; €! `3j i; ''D¢# /.cl#gr#Jafr
sekali-kali  kamu  matt  melainkan  dalam  keadaan  beragana

Lrm   lbid.
|On8   Ibid.
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Js/am, " ia berkata, "Maksudnya adalah di atas Islam dan di atas
kehormatan|s|am.w1079

®-

S£#,fif£=:~ljfs{;ijf£¥'jGte£,ai#>iji€ij
fig.ffji€jifz,43£>;==;:'ts#j;ird€'E€T'J=i.#
36'c,S.\:.a"ja{€£'.a,I,`'rfaf;ffa'€2ai#;.#

:-i_'`t £L',4r
"Dan beipegrnedah hamw sem"anya kepadr talj (cigrma)

AIlch, dan ].angrmlah harmt bercerai-berdi, dan jngatlah
a:ken rikmat AIlch kepade:mu keti:ha ha:mu dchulu (masa

Jchiziych) bermt4inh-rm4s-«han, maha AIlch mempersafulcan
hatimtt, Zaltt men7.adilch ham« harena nikmcit AIlch, orang~

orang yang bersandara; dan hamw tel¢h beradr d€ tepi
j«rang neraha, laho AZzah menyezanatlcan ham«

daripadanya. Demikian[ch AIlcih meneranghan ciyat-clyat-
Nya kepadamu, agar ha:mu nendapat Petwniwh."

(Qs. Aali 'Imraan [3]:  103)
Abu    Ja'far    berkata:    Makna    fiman    Allah    tersebut,

berpeganglah dengan sebab-sebab yang telah Allah tetapkan, dengan
kata   lain   `Bexpegang-teguhlah   kalian   kepada   agama   Allah   yang
diperintahkan oleh-Nya. Demikian pula dengan ikatan janji yang telah
Allah  nyatakan  dalani  kitab  Allah  yang  diturunkan  kepada  kalian,

]°79  Abu Hatim menyebutkannya di dalaln tafsimya (3/723) dan Ibnu Athiyah dalam

AI Muharrir AI Wdyiz (\/493)
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diantaranya bersatu di atas kebenaran dan menyerahkan diri kepada
Allah SVI.

Sebelumnya  kali  telah  mengungkapkan  makna  kata  i\:a:i,¥l
beserta dalilnya.

Makna kata :}:itj.I adalah sebab yang mengantarkan seseorang
kepada apa yang dicari dan dibutuhkannya. 0leh karena itu, keamanan
dinamakan a/ Aab/, karena ia adalch sebab yang meghilangkan rasa
takut,  dan keselamatan dari berbagai kepedihari,  misalnya perkataan
A'sya bin Tsa'labah,

u'+ ±J;j'! c£>dy, i. t,i=i    #    at; I+ ,£3;=J!,;!J
"Jiha keamanan satu koum telah memberikan jalan untuknya, maha ia

akan mengambil keamanan dari yang lain untuk diberikan
kepadarm.II1080

Demikianlah makna kata a/ had/ dalam fiman Allah SWT,  1€!
u3,di}:;,±;±±fii'ti,jge"Keoualijikamerekaberpegangkepadatali
(agama)   Allah  dan  tali   ®erjartyian)  dengan  manusia."  (Qs.   ALzhi
'Imraan [3]:  112).

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7565.   Ya'qub   bin   Ibrahim   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Husyaim menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI  Awwam
mengabarkan kepada kani dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin
Mas'ud, tentang fiman Allah SWT, \=g± ,fit b¥> ijit±{j

'°8°  Bait  ini  diungkapkan   dalam  Dtwa#  .4/  ,4 's)/o,   Mws);ki./w/  gwr`aH  (358),  A/

Ma 'ar7. [4/ Kabf.r ( 1120), dan A/-£7.sa» dalam bahasan kata (j+).
Bait  syair  ini  diun8kapkan  untuk  memuji  Qais  bin  Ma'di  Karib.  Lihat  Ad-
Dtwcr» (hal.151).
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"Dan  berpeganglah  hamu  semuanya  kepada  tali   (agama)

i4//cJfo,''iaberkata,"Maksudnyaadalahberjanaah."]°8]

7566.   AI Mutsanna menceritakan kepada kani, ia berkata: Amr bin
Aun    menceritakan    kepada  L kami,    ia    berkata:    Husyaim
menceritakan kepada kami dari AI Awwan, dari Asy-Sya'bi,
dari Abdullah, tentang firman Allah SWT,   ,fit +:j:> {|j|€£{j
\1i   "Dan   berpeganglah   hamu   semuanya   kepada   tali
(agama)  Allah,"  1a. beckafa, "MaknaL dan 'tali  (agama)  Allah'
adalah berjanaah. "

-  Ada yang mengatakan bchwa maknanya adalah  AI  Qur`an

dan perjanjian yang telah ditetapkan di dalannya.

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7567.   Bisyr     menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada   kanii   dari   Qatadch,   tentang   fiman   Allah   SWT,
\{ts± gil J;3q.\Sf3:i):)  "Dan berpeganglah kamu semua:ya
fepcldcJ fcr/z.  /crgrmcrJ ,4//cr#, " ia berkata,  "Tali  Allah yang kuat

yang    diperintahkan    untuk    dipegang    teguh    adalah    AI
Qur`an.nl082

7568.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq  mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah
SENT, {ri  fiA   \;;e .\j.SiiK3  "Dan berpeganglah hamu
semuanya   kepada   tali   (agama)   Allah,"   bah:wa,   mcknanyal

'°8'  Ibnu Abi  Hatin dalam tafsimya (3/713)  dan  Ibnu Jauri  dalam Zad j4/ MasJ.r

(I/433).[°82  |bnu ]auzi dalam Zadi4/ A4asjr (1/432).
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adalah  dengan  perjanjian  yang  Allah  tetapkan  dan  dengan

Perintah_Nya.1083

7569.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Jarir
menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari  Syaqiq,  dari
Abdillah,  ia berkata,  "Sesungguhnya asA-sAz.ra/ dihadiri  oleh
syetan-syetan,     mereka    berseru,     `Wahai    hanba    Allah,
kemarilah!'   Mereka   melckukan   hal   itu   untuk   mencegah
manusia dari jalan Allah. 01eh karena itu, bexpegang-teguhlah
kepada tali Allah, yaitu kitab_Nya."84    I

7570.   Mulrammad menceritakan kepada kani, ia berkata: Ahmad bin
AI  Mufadhdhal  menceritakan kepada kani  dari  Asbath,  dari
As-Suddi,  tentang  firman Allah  SWT,    ,&i  +:i>  ijit±{j
{ri   "Dan   berpeganglah   harm   semuanya   kepada   lali
/c}grrmaJ j4//cr¢, " ia berkata,  "rcl/I. /agrmcr/ j4//a# adalah kitab-
Nya."85

7571.   Muhanimad bin Amr menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kani  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih, dari Mujahid, tentang arti kalimat  ,&i  +;±> ia berkata,
"MaksudnyaadalahperjanjianyangtelchAllahtetapkan."[°86

7572.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha, tentang arti kalimat  +=±>

[°83  AbdurTa2raq  dalam  tafsimya  (I/407)   dan   lbnu  Abi   Hatim   dalam  tafsimya

(3/724).[°84  Ibnu Jauzi dalam Zcrd A/ Masi.r (1/433) dan lbnu Athiyah dalam j4/ A4wAorrJ.r -4/

io85]¥;y:J.Z,|L:4i8d3}iamza"Mas,."/433)danlbnuAthiyahdalanA"Wfoa„J.„

io86X:%:£;4w8i3!.aiamMa'a/i.mAr.rane#(I/519).
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fi( ia berkata, "Mcksudnya adalah perjanjian yang telah Allah
tetapkan.wl087

7573.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Waqi'
menceritakan kepada kani  dari  AI  A'masy,  dari  Abu Wa`il,
dari Abdullch, tentang fiman Allali SWT,  ,&{ e=i> iji€{j

1{ri   "Dan   berpeganglah   hamu   semuanya   kepada   tali

(agama)  Allah,"  1al belkaifa,  "Tali  (agama)  Allah  aldalch  AI
Qur`an.M 1088                                                                          .,

7574.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata: '   Abu    Zuhair
menceritakan kepad`a kami dari Juwaibir, dari Adh-bhahhak,
tentang fiman Allah SWT,  \i€  ,&i  j:€>  iJi±{j  "D¢»
berpeganglah karm semuanya kepada tali (agama) Allah," .\a
berkata, "Maknanya adalch A| Qur`an." ]°89

7575.   Sa'id bin Yahya menceritakan kepada kani, ia berkata: Asbath
bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Abdul Malik
bin Abi Sulaiman AI Arzani, dari Athiyah, dari Abu Sa'id AI
Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

j;fyi j! sii=ji iA 33fl.i &i :};i S ai Lur_,_,,,,,,

"Kitabullah  adalah  tali  Allah  yang  terbeutang  dart  langit

hinggabumi.Inon

-     Ada     yang    mengatakan    bchwa    maksudnya     adalah

mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

low   lbid.
]°88  |bnu ]auri dalam ZadA/ A4asJ.r (1/432).
`°89  |bnu ]auri dalam ZadA/ Mcrsj.r (I/432-433).
[°9°  Imam  Ahmad  dalam  Musnadnya  (3/26)  dan  AI  Haitsani  dalam  A/o/.ma' 4z-

Zowa`J.d(9/162,163).
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7576.   AI   Mutsanna   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar~Rabi', dari
Abul Aliyah, tentang firman Allah SWT,   ,&( +:±> i:;±;:{j
\{te±   "Dan   berpeganglah   kamu   sem:uanya   kepada   tali

/agrmaJ  4//ch, "  ia  berkata,  "Allah  berfurman,  ,`Berpegang-
teguhlali kalian dengan mengikhlaskan diri hanya untuk Allah
SWT,."'091

7577.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepaha  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang fiman Allah SWT,  \£ee;  ,&(  e¥> iji±{;  "D¢»
berpeganglah kanu semuanya kepada tali (agama) Allah," "AI
Aab/ adalah Islam."

Ia lalu membaca firman Allah SWT, ijj£3 Y'j ''Da#jaHgr#Jafo
hamu bercerai_berai .... whu92

Penakwilan firman Allah SWT:  ijj£5  Y'j  ''Da# j¢#gr#/aft
kamu berceral-berai .... "

Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalch,  "Janganlch  kalian
terpecch-belah  dari  agama  AIlal  dan  perjanjian  yang  telah  Allah
tetapkan dalam kitab-Nya, yakni bersatu padu di atas ketaatan kepada-
Nya dan Rasulullah SAW, serta menjadikannya sebagai rujukan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7578.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

`°9[  |bnu Abi Hatim dalan tafeimya (3#24).
]°92  |bnu Athiych dalan .4/ Mai*arrl.r A/ Wa/.I.z (I/483).
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k#d:fi:an±;gs;:;tagriste,:::„8„fi„?a;a£]Lchm„Syc?;er?`,f

berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu," -Ta be;ikerto,
"Sesungguhnya Allah SWT sangat membenci perpecahan, dan

Dia telch menjelaskan serta memperingatkan kalian akan hal
itu.  Dia juga  telah  melarang  kalian  darinya.  Dia  ridha jika
kalian mendengar, taat, dan bersatu-padu. Pilihlah hal-hal yang
Allah  ridhai  bagi  kalian,  semampu  kalian.  Tidak  ada  daya
kecuali dari Allah SWT.M 1093

7579.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menderitakan kepada. kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far

:::czftx;chk,ept:::ankgankfa]:=:tbaf#a;,;a:,]D£:-}oa:;';„d,:i
`,  kcz7»"  bcrcerai.-bcrczz..... "  ia  berkata,  "Janganlah  kalian  saling

bermusuhan. di atasnya. "

Dia  pun  berkata,   "Di  atas  keikhlasan  hanya  kepada  Allah
SWT, dan jadilah kalian saudara di atasnya. " ]°94

7580.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Mu'awiyah bin
Shalih  menceritakan kepadaku:  AI  Auzai  berkata:  Yazid Ar-
Raqasy  menceritakan  kepadaku,  bahwa dia mendengar Anas
bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda,

€i `J;i  `a3}
¢,

®,,-J
Jj .:+,i fy; ?a, i # %'

'°93  A| Mahardi dalam ,4H-IV#fa/ wa ,4/ Uyw# (1/414).
`°94  |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (3/724).
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:Jj3  :1J :,zj;:  :Jj g:1i}i  oife  i;3  {&i  J*;  i:  ::):ji3

i,jj=Y,j6=,fi(#>ijij=fj}kci.,
`Sesungguhnya    bani    Israil    terpecah-belah    mekyadi    71

golongan, ,sementara umatha terpecah menjadi  72  golongan,
dan    semuanya   masuk   ke    dalam    neraka,    kecuali    satu

(golor,gan)'."

Anas  berkata,  "Beliau  lalu  ditanya,  'Siapakah  yang  satu  ini
wchai   Rasulullch?'   Beliau   lalu   mengepalkan   tangan   dan
bedsato,  'AI  Jama'ah,  "Dan  berpeganglah  kamu  semuanya
kepada  tali  (agama)  Allah,  dan  janganlah  hamu  bercerai-
berai.N1095

7581.   Abdul   Karim   bin   Abi   Umair   menceritakan   kepadaku,   ia
berkata:  AI  Walid bin Muslim menceritakan kepada kami,  ia
berkata:  Aku mendengar AI  Auza'i  menceritckan  dari  Yazid
Ar-Raqasy,  dari  Anas  bin  Malik,  dari  Nabi  SAW,  dengan
riwayat yang sana.

7582.   Abu   Kuraib   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   AI
Maharibi menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Khalid, dari
Asy-Sya'bi,    dari    Tsabit   bin   Quthbah   AI    Madani,   dari
Abdullah, dia berkata, "Wahai Manusia, taat dan berjanaahlah
kalian,  karena ia adalah tali  Allah yang diperintahkan untuk
dipegang  teguh.  Sesungguhnya  apa  yang kalian  benci  dalam
taat dan berjanaah, adalah lebih baik daripada apa yang kalian
Senangidalanperpecahan."]°96

'°95  Abdurazzaq dalam M"sAa##a/(10/156) dengan  lafazhnya.  Demikian pula At-

Timidzi dalam A/ /ma# (2641), Ibnu Majah dalam A/ Fi.fcr# (3993), dan Imam
Ahmad dalam Mws#crd-nya (3/145).

1°96  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/723).
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7583.   Abul Hanid bin Bayan As-Sukari menceritakan kepada karni,
ia berkata: Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kani
dari  Isma'il bin Abi  Khalid,  dari Asy-Sya'bi,  dari Tsabir bin

Qathbah,    dia    berkata:    Aku    mendengar    Ibnu    Mas'ud
berkhutbah,  "Wchai  manusia... !"  Lalu  ia menuturkan  seperti
riwayat sebelurmya.

7584.   Isma'il  bin  Hafsh  AI  Ubulli  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Abdullch  bin  Numair  Abu  Hisyam   menceritakan
kepada   kami,   ia  berkata:   Mujalid   bin   Sa'id   menceritakan
kepada kami  dari Amir,  dari  Tsabit bin Quthbah AI  Madani,
dia  berkata:  Abdullah  berkata,  "Hendaklah  kalian  taat  dan
berjanaah,  karena  ia  adalah  tali  Allah  yang  diperintahkan
untuk dipegang teguh .... " Dia lalu meputurkan seperti riwayat
tadi.

Penakwi]an firman A]Iah:  £T'J=i ';if s! ap ,fit £=i, 1#S{;
€£grfee#£X;#;%;%:aDajna`;:=ya:thbaeimnusn:#ma::Au'#aahn,

maha  Allah  mempersatuhan  hatimu,  lalu  menjadilah  hamu  harena
nikmat  Allah,  orang-orang yang  bersaudara. "  (Qs.  Aa.hi 'Tlr[raLa.n [3]..

103).

Abu  Ja'far  berkata:   Maknanya  adalah,   "Ingatlah  nikmat

yang telah Allah berikan kepada kalian, diantaranya persaudaraan dan
keakraban kalian di atas Islam .... '

Ahli  bahasa  Arab  berbeda  pendapat  tentang  ungkapan    Si
•SS    ':i  iiflt  '.~{:;S}.;I ''Ketiha-ham;  dahalu  Jmas; J;hiliyal;)
bermusuh-musuhan, maha Allah mempersatukan hatimu. "

Pertama:    Sebagian   ulama   Bashrah   berkata,    "Ungkapan
tersebut texputus pada kalimat  pe ,fit €=;,  l#St;  'Der» z-77gr7J/oA
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g=u:':¥ak'a£#::t::?eab%#a:Jkfaan¥e::gal":±a`pm#£fr'.1#'~t
`"¢ha  j4//crfe   mc"perscr/wha#   fea/z.mw',   ketika   Allah   mengabarkan

keadaan  mereka  sebelum hati  mereka bersatu,  seperti  ucapan  Anda

|±®iErdr\':±J:Jl'Diamenahantembokagartidakroboh'."

##K£,:ua,€eb{i9iTFKae:£mufa=:fi¥a?:;:at;;:ran¥aafrp,:ya;;`b;rmusuh-musuhan, maha Allah mempersatuhan hatimu', bersalhoiun8

dengan kalimat •fe,@if::i,\}'S..>'X']'DaningatlahahannikmatA||ah

kepadamu'."

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah, kalimat   Si
•#S    '3±  i iK_  I.~r£3.;I. "KetiT. Frm  dahalu  (.in,asa  Ja:i_I.i!:I),I
`b;rmusuh-musuhan,       'maha      Allah      merxpersatuhan      hatimu,"

bersambung dengan kalimat
nihaat Allah kepadamu. "

•fe,RI^fi,\3A5..>'if3"Daningatlahakan

Jika demikian, mcka makna ayat tersebut adalah, "Wahai kaum
mukmin, ingatlah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kalian,

yakni  ketika  kalian  ®ada  masa  Jchiliych)  bermusuhan  dan  saling
membunul karena fanatisme kelompok, bukan karena ketaatan kepada
Allali dan rasul-Nya, lalu Allah SWT menyatukan hati kalian dengan
Islam.     Allali     menjadikan    kalian     saling    bersaudara,     padahal
sebelumnya kalian saling bermusuhan. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalch:

7585.   Bisyr    menceritckan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
k#a£,and,6q¥,ffa.F¥;t#gr,i,f.=¥,A;[a#,s„¥aT,,a;#E{j
`n;kmat Allah kepachmu ketika kamu dahulu  (masa Jahiliyah)

bermusuh-musuhan,  maha  Allah  mempersatuhan  hatimu,"  .TZL
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berkata,  "Dahulu  kalian  saling  memangsa,  orang  yang  kuat
menindas  yang  lemah,  hingga  datangnya  Islam,  lalu  Allah
mempersaudarakan    kalian    dan    menjadikan    hati    kalian
menyatu.   Demi   Allah   yang   tidak   ada   Ilah   yang   berhak
diibadahi selain-Nya, sesungguhnya persatuan adalah rahmat,
Sedangkan pexpecahan adalah siksa. " I 097

7586.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

::;:e:£tfi¥ankAe]:=as#£{T%£.#Ps#,adfarifi.R£!;:i
"Dan  ingatlah  akan  nikmat  All'ah  kebadamu  ketika  harm

dahulu   (masa   Jahiliyah)   bermusuh-musuhan,"   .\a,  be;ndzrfa,
"Kalian saling membunuh, yang kuat memangsa yang lemah,

hingga datang Islam, lalu Allah SWT menyatukan hati kalian
danmenjadikankaliansalingbersauclara."]°98

Abu Ja'far berkata: Nikmat yang Allah berikan kepada kaum
Anshar   dalam   ayat   ini   adalah   keakraban   hati   dalam   Islam   dan

persatuan     mereka     di     atasnya,     padahal     sebelumnya     mereka
bermusuhan,  seperti  Allah  SWT  jelaskan  dalam  firman-Nya,       S!
'.~I:;S1-;I"Ketikaharmdahulu(masaJchiliyah)bermusur-mus_Than.;_'

Itulah  permusuhan  yang  menjadikan  dua  suku;  Aus  dan  Khazraj,
saling beaperang pada nasa Jchiliyah. Para ulama menyatakan bahwa

peperangan di antara mereka berlangsung selama 120 tahun.

Riwayat yang sesuai dengan pemyataan tersebut adalah:

7587.   Ibnu Humaid menceritckan kepada kani, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Ishaq  berkata,
"Peperangan  antara Aus  dengan  Khazraj  berlangsung  selama

'°97  As-Suyuthi   dalam  j4d-Dwrr  ,4/  Mc#tsar  (2/287),   ia  menuturkan   sumbemya

ico8¥be::dAab[]bfi:ti|¥ai:izffds±yQaa(t;f7¥5}:/287).
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120   tchun.   Islam   datang   saat   mereka   masih   berperang.
Padahal, mereka berasal dari dua saudara sekandung, dan tidak
terdengar  dalam  (sejarah)  ada  permusuhan  dan  peperangan
seperti    yang    terjadi    pada    mereka.    Allah    SWT    lalu
memadamkannya dengan Islam, dan menyatukan hati mereka
dengan Muhammad SAw.M]099

Allah  SWT  mengingatkan akan  segala bencana yang pemah
menimpa  mereka,  pemusuhan,  peperangan,  serta  rasa  takut.  Allah
SWT pun mengingatkan kepada mereka nikmat yang mereka dapatkan
dengan   Islam,   dengan  mengikuti  Muhammad   SAW,   dan  dengan
beriman    kepada    apa    yang    dibawanya,    yakni    keakraban    dan

persahabatan,    masing-masing    saling    percaya    dan    bersaudara.
Sebabnya dijelaskan dalam riwayat berikut ini :

7588.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamah
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ishaq
menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Ashim  bin  Umar  bin

Qatad.ah  AI   Madani   menceritakan  kepada  kami   dari   para
Syaikh kaumnya, mereka berkata: Suwaid bin Shanit, saudara
bani Amr bin Auf, datang ke Makkah untuk haji atau umrch.
Suwaid  menamakan  kaumnya  AI  Kamil,  karena  keteguhan,
syair,   nasab,   dan   kemuliaan   mereka.       Rasulullah   SAW
mendatanginya  ketika  mendengar  hal  itu,  dan  mengajaknya
menuju   ¢alan)    Allah   dan   Islam.    Suwaid    lalu   berkata,
"Barangkali  apa  yang  engkau  miliki  sama  seperti  yang  aku

miliki!"  Rasulullah  SAW  lalu  bertanya,   ''4pcr  );crag  ej7ghaw
in;./i.fa.? " Dia menjawab,  "Hikmah Lukman."  Rasulullch  SAW
berkata,       "Coba       turtyukhan       kepadaku.I"       DLa.       p:un
menunj ukkannya.          Rasulul lah         kemudi an         berkata,

]°99  |bnu  Jauzi  dalam Zad 4/ Masi.r (I/433),  Ibnu Athiyah  dalan A/ MWAarrJ.r A/

Jya/.;.z(1/484),danAIBaghawidalamMa'cr/I.mAf-ro#zi./(I/519)
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"Sesungguhnya  perhataan  ini  indah,   tetapi  apa  yang  ada

padaku  lebih  indah.  Ia  adalah  AI  Qur`an,  yang  diturunhan
oleh  Allah  SWT  kepadaku  sebagai  petunjuk  dan  cahaya."
Rasulullah SAW lalu membacakan AI Qur`an kepadanya dan
mengajaknya    kepada    Islam.    Beliau    sama    sekali    tidck
menjauhinya. Dia pun berkata, "Sungguh, ini adalah perkataan

yang   indch."   Dia  lalu  meninggalkan  beliau   dan  pergi  ke
Madinah.   Tidak   lama   kemudian   dia   dibunuh   oleh   suku
Khazraj, dan kaumnya mengatakan bahwa dia terbunuh dalam
keadaanlslan.IaterbunuhpadaperistiwaBu'ats.]'°°

7589.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,   ia
berkata:  AI  Hushain bin Abdirrahman bin Amr bin  Sa'd bin
Mu'adz  menceritakan  kepadaku,  dia  salah  seorang  dari  bani
Abi  Asyhal,.bahwa  Mahmud  bin  Lubaid,  salah  seorang  dari
bani Abdil Asyhl, berkata: Abu AI Haisar bin Raft mendatangi
Makkah  bersana  beberapa  pemuda  dari  bani  Abdil  Asyhl,
diantaranya  Iyas  bin Mu'adz.  Mereka datang  untuk meminta
bantuan bagi kaumnya, yakni Khazraj dari kaum Quraisy.

Ketika itu Rasulullch SAW mendengar berita tentang mereka,
maka   Rasulullah   SAW   mendatangi   mereka,   lalu   berkata,
"Maukch   kalian ` aha   turtyukkan   sesuatu   yang   lebih   baik

daripada haum yang kalian tlyu? " Mereha bettAIryal, " A[pakzlh
•T"P"  Id be;Ik:zTto,  "Aha adalah utusan Allah.  Aku  diutus  untuk

seluruh   hamba,   guna   mengof ak  mereha  beribadah   hanya
kepada Allah dan membersihkan diri mereha dari kesyirihan."
Iyas bin Mu'adz -pemuda yang pandai bicara-lalu berkata,
"Wahai kaum! Demi AIlah, dia lebih baik daripada kaum yang

kalian   tuju!"   Abu   AI   Haisar   Anas   bin   Rafi'   mengambil

I loo  Ibnu Hisyam dalam j4s-Si.rch 4#-Jvabowfych (3/67-69).
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segenggam  kerikil  dan  melemparkannya  ke  wajah  Iyas  bin
Mu'adz,  lalu  berkata,  "Kami  tidak  membutuhkarmu.  Demi
Allah, kami datang bukan untuk hal ini!" Iyas bin Mu'adz pun
terdiam,  sementara Nabi  SAW berdiri,  dan mereka pun pergi
menuju Madinah. Ketika itu sedang terjadi peperangan Busts

(antara Aus dengan Khazraj).  Tidak lama kemudian Iyas bin
Mu'adz meninggal dunia.

Ia berkata, "Ketika Allah SWT hendck menampakkan agama-
Nya,  mengagungkan  Nabi-Nya,  dan  m6wujudkan janji-Nya,
maka ketika itu Nabi SAW keluar pada musim haji, waktu saat
sekelompok   Anshar   menawarkan   dirinya   kepada   kabilah-
kabilah Arab,  seperti yang biasa mereka lckuhan pada setiap
musim haji.  Ketika beliau berada di Aqabch, beliau bertemu
dengan sekelompok orang dari suku Khazraj yang dikehendaki
baik oleh Allah SWT."

Ibnu Humaid berkata: Salamah berkata: Muhammad bin Ishaq
berkata: Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku
dari para syaikh kaumnya, mereka berkata, "Ketika Rasulullah
SAW  berjumpa  dengan  mereka,  beliau  bertanya,   `Sz.apahafo
ha/I.a#.? ' Mereka menjawab,  `Kaum dari  suku Khazraj'.  Nabi
beikata,  `Apahah kalian termasuk kelompok yang melakuhan

per/.cm/.[.cr#  c7e#gcI#  ycrfo#dz..? ' Mereka menjawab,  `Betul'.  Nabi
bck;zTfa,    `Maukah    halian    dnduk    dahulu,    sehingga    aku
mengatahan   sesuatu   kepada   halian? '   Mereka.   rrLch]iNIaito,
`Tentu'.

Akhimya  mereka  duduk  bersana  beliau.   Nabi   SAW  lalu
mengajak   mereka  ke  jalan  Allah  dan  menawarkan   Islan
kepada mereka, serta membacakan AI Qur` an.

Di antara sebab yang Allah jadikan sehingga mereka menerima
Islam adalah adanya kaum Yahudi bersana mereka di negeri
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mereka sendiri. Mereka ahli kitab dan berilmu, tetapi mereka
ahli   syirik   dan   penyembch   berhala.   Mereka   juga   telah
melakukan peperangan di negeri mereka sendiri, din jika ada
masalah   di   antara   mereka   mcka   kaun   Ychudi   berkata,
'Sesungguhnya seorang nabi telah diutus dan telch meneduhi

zamannya,  maka  kami  akan  mengikutinya  dan  membunul
kalian seperti kaum Ad dan Iram'.

Ketika  Nabi  SAW  berbicara  dengan  mereka,  dan  mengajak
kepada jalan Allah, mcka sebagian dari mereka berkata kepada

yang  laimya,  `Wahai  kaumku!  Kalian  tchu  bahwa  ia  adalah
seorang nabi, seperti yang dijanjikan oleh kaum Yahudi, maka

j anganlah mereka mendahului kalian ! '

Akhimya mereka menerima ajakan nabi dan membenarkamya
serta menerima Islan yang ditawarkin kepada mereka. Mereka
berkata,  'Ses.ungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami,
dan  tidak  ada permusuhan  serta  keburukan  yang  lebih jelek
daripada  yang  terjadi  di  antara mereka.  Semoga  Allah  SWT
menyatukan  mereka  denganmu.   Kami  akan  datang  kepada
mereka  untuk  mengajak  mereka  kepada  apa  yang  engkau
dakwahkan.   Seandainya   Allah   SWT   menyatukan   mereka,
maka tidak ada seseorang pun yang lebih agung dari dirimu'.

Mereka pun meninggalkan Nabi  SAW dan kembali ke negeri
mereka  dalam  keadaan  telah  beriman.  Junlah  mereka  enam
orang,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  riwayat  yang  sampai
kepada kami.

Ketika mereka mendatangi kaum mereka di Madinah, mereka
menceritakan  berita tentang  Rasulullah  SAW,  dan  mengajak
mereka kepada Islam,  sehingga tersebarlah berita tentangnya.
Tidak  ada  satu rumal pun di  kalangan Anshar yang  kosong
dari  obrolan  tentang  Rasulullah  SAW,  sehingga  ketika  tiba
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tahun  mendatang,  pada  musim  yang  sama,  12  orang  datang
menjumpai   beliau   di   Aqabah.   Itulah   baiat   Aqabah   yang

pertama,  mereka  berbaiat  kepada  Rasulullah  SAW  dengan
bai'at   An-Nisa,   yakni   sebelum   diwajibkannya   bexperang
kepadamereka.")]°'

7590.   AI  Hasan  bin  Yahya menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abdulrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kani dari Ayyub,  dari  lkrimch, bahwa
sesungguhnya enan orang dari kaum Adshar mendatangi Nabi
SAW,  lalu mereka mengimani  dan membenarkannya.  Ketika
Nabi   SAW  ingin  pergi  bersama  mereka,  mereka  berkata,
"Wahai   Rasulullah,   sesungguhnya   di   antara   kami   teljadi

peperangan, dan kami takut jika engkau pergi dalan keadaan
seperti ini, maka clan terjadi apa yang tidck Anda harapkan."
Mereka lalu menganjurkan beliau untuk datang tahun depan.

Ketika telah tiba tchun yang dinanti, mereka berkata,  "Wchai
Rasulullch,  mari  kita  pergi  sekarang!   Semoga  Allah  SWT
memadamkan  peperangan  tersebut!"  Mereka  pun  pergi,  dan
Allah  SWT  memang  memadamkan  peperangan  itu,  padahal
mereka sebelumnya menyangka tidak akan ada perdanaian di
antara mereka. Ketika itulch terjadi peristiwa Bu'ats. Lalu pada
tchun  berikutnya,   70  orang  menemui   beliau  dan  beriman

±:?;::=t:a.A}T:resk;Tmbeeni:dik:,1:i:#g,£{em¥~;|i#dsTG
•&S   ':i  Sire  '.~F:;§5-;I "Dan ing;tTah ?k?n yikTat  Alla}
kepadamu  ketiha  harm  dahulu  (masa  Jahiliyah)  bermusuh-
musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu." I 102

I `°'  Ibnu Hisyam dalam SJ.rch (2/69-73) dan Ath-Thabrani secara ringkas dalam .4/

Kabir(\lz]6n.
t ]°2  Abdu|Tazzaq dalam tafsimya (I/407).
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7591.   Muhammad bin AI Husain menceritakan kepadcku, ia berkata:
Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada  kami,  ia

i;:„±S:a:',aft;%m:a;;;n:¥;¥'#i;.#;;}k¥dei,d:ar[kfa;t;:„:ui£':,;:
pertempuranlbnuSumair.Kalim;tigi!#|{`a'G`A4afaj4/Jafr
"empers¢/„fa#       ACI/i."w',       maknanya       adalah       (Allah
mempersatukanmu)  dengan |s|an." ) L°3

7592.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Abu    Sufyan
menceritckan  kepada  kami  dari  Ma'mar,  dari  Ayyub,  dari
lkrimah,  dengan  riwayat  yang  sama,  tetapi  ada  tanbahan,
"Ketika terjadi musibch yang menimpa Aisyah,  dun suku ini

` saling  bertengkar,   sehingga   sebagian   dari   mereka  berkata
kepada   sebagian   lairmya,    'Kanii   tunggu   kalian   di    luar
Madinali'.  rdereka  pun  keluar.  Lalu  turunlali  firman  Allah_,__fii#,(#s1;
«+}.p£±;i±,`DdningatlahakannikmatAllapkepad?muketipe
ha;u   dairulu   (masa   Jahiliyah)   bermusuh-musuhan,   maha
Allah  mempersatuhan  hatimu,  lalu  menjadilah  kamu  harena
nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara' .

Rasulullah  SAW  pun mendatangi  mereka,  lalu  membacakan
ayat  tersebut  berulang  kali,  hingga  mereka  saling  bexpelukan  dan
menangis.Mllo4

Sunair di sini, seperti dikatakan oleh As-Suddi, adalah Sumair
bin Zaid  bin Malik,]]°5  salch  seorang  dari  bani  Amr  bin  Auf,  yang
diungkapkan oleh Malik bin AI Ajlan dalan perkataannya,

I '°3  Ibnu Abi Hatim dalan tafsimya (3/725).
`'°4  Ath-Thabrani dalam ,4/ Kabi.r (23/68).
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J:--Ji :A:i LJ; ,J?+i :A:   #   L€J!i£ (jJi ,::+:., `J!

J:l± t5JJ`, ,;=±;; 1' ?lra,   #   ji, i?Cp :iJ, i; a.i
_,

"Sesungguh:nya Sumair telah memperlihatkan kelompoknya yang

terhadang berbuat lembut kepadanya, dan terkadang marah. "1 1 06
"Seandainya drgaanku tidak benar terhadap bani Nofjar, niscaya

merekatidakakanmahanapayangmerekaupayakan."]'°7
1.

Para ulana dari berbagai negeri inenuturkan bahwa penyebab
berkobanya  api  permusuhan  antara  Aus  dengan  Khazraj   adalah
terbunuhnya maula Malik bin AI Ajlan AI Khazraji yang bemana AI
Hurr bin Suinair dari Muzainah. Ia adalah sekutu Malik bin AI Ajlan.
Permusuhan terus berlangsung hingga Allah  SWT memadamkannya
dengan Muhammad SAW. Itulah malma perkataan As-Suddi, "Perang
Ibnu Sunair."

hamu#r=aanm%#=A:%h:'or€§%±ozr'#;a#:Ld::ua,,#=£:fyha
adalah,  "Allah SWT menjadikan kalian bersaudara dengan Islam dan
kalimat yang haq, bersaudara dalam membantu orang-orang beriman,
dan  saling  membahu  melawan  orang-orang  yang  menentang  kalian
dari kalangan kafir, serta bersaudara dengan rasa saling mempercayai,
tanpa ada rasa kebencian dan kedengkian sama sekali."

7593.   Bisyr menceritakan kepadaku, ia berkata:  Yazid menceritakan
kepada kani, ia berkata:  Sa'id menceritakan kepada kami dari

Qatadah,  tentang  firman  Allah  SWT,   6jif  a,4;{i>>   fg:;i:`ts

`[°5  Sumair bin Zaid bin Malik AI Ausi.  Lihat biografinya dalan ,4/ j4gAa#J. (3/41)

dan Thabaqat Fuhul Asy-Syu ' ara (24]).
!'°6  Bait ini diungkapkan dalam Jamfoara/ .4s}7'arj./  `Arab (1220) dan 4/-£J.sa# pada

pembchasan kata (,A)
L]°7  Lanjutnya bait sebelumnya dalan .4/ L/crmh¢rch dan ,4/ 4gha»i., adalah (U3L)



TafsirAth-Trfuri

"Lalu  menjadilah  harm  karena  nikmat  Allah,  orang-orang

ycng  berscr"dare, "  ia  berkata,  "Diriwayatkan  kepada  kani
bahwa   seseorang   pemah   bertanya   kepada   Ibnu   Mas'ud,
`Bagailrmna keadaan engkau sekarang?'  Ia menjawab,  `Kani

menjadibersaudaradengannikmatAllahSWT'."]`°8

Penakwi]an firman A]]ah:   i:i£;`E  3\31{ £ i;££ \i£. S; .;33
{;3 (Dan  kamu  telah  berada  di  .tepi  jurang  neraka,  lalu  Allah

menyelamatkan kamu daripadanya).

Abu   Ja'far   berkata:   Maknanya   adalah,    "Wahai   kaum
mukmin dari kalangan Anshar dan Khazraj, kalian ada di tepi jurang
neraka."

Ungkapan   tersebut   merupakan   ganbaran   atas   kekufuran
mer;ka  sebelum  Allah  memberikan  hidayah  Islam  kepada  mereka.
Dengan  ungkapan  lain,  "Dahulu  kaliap  ada  di  tepi  jurang  nercka
dengan kekufuan kalian, sebelum kalian semua mendapatkan nikmat
Islam dari-Nya. Kekufuran itu sebenanya menjadikan kalian kekal di
dalam   neraka,   tetapi   Allah   SWT   menyelanatkan   kalian   dengan
keimanan   yang   dilimpahkan   oleh-Nya,   dah   Islanlah   yang   telali
menj adikan kalian saling bersaudara. "

Kalimat   irfu°`   \2£   maknanya   adalah   tepi   jurang,   seperti
ungkapan  j;j`   \ri  yang  artinya  tepi  sumur.   Demikian  pula  yang
diungkapkin'dalam sebuah bait syair,

+°fi; Lffa ~j} aiif  #   ofu L?`£ fr`
" Kami menggali sunur Soflah untuk Hdyij, yang di atas tepinya

tumbuhsayuran.111109

[]°8  AI Qurthubi dalan tafsinya (4/159).
I [°9  Bait ini ada dalam .4r-RawdJi .4/ ,4#J/(1/101)
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Kata  ti\if  maknanya  adalch  di  atas  tepinya.  Diungkapkan
dalam bahasa Arab asIJl  .ji  \ia  lin  "/»f. c7da/aA /ep7. szfm«r" (dalam
bentuk!.sj.mmagsA#r`),'yan'g'bentukmwtsa##a-nyaadalahtil}i£.

FLdi\mat  {;i  S'5±±fa "Lalu Allah menyelTatpn TTu df ri.
padc7nya, " maknanya adalah, "Allah SWT menyelanatkan kalian dari
jurang tersebut." Jadi, kata ganti dalam kalimat tersebut dikembalikan
kepada kata :Jfu.I.  Bisa pula dikembalikan kepada kata `i:ll karena

:ea::::rse:t,T:gip::in::gLanb:fa;¥[;anDge:§#.#,at:e::¥:€
diungkapkanolehJarirbinAthiych,]]'°

Jit', i. i,1, 'jii Li  # € '®'rii Cil, i a-iJ_,,

"Dia melihal perjalanan masa telah mengambil foagian) dariku,

seperti akhir malam yang mengambil ®agian) dart bulan sabit.""'

Dalam bait tersebut  dikatakan (:;i:Jl  }  "Bergesernya masa. "
Kata ganti kemudian dikembalikan kepad'a kalimat ca+I, seperti yang
dikatakan oleh AI Uzaj,I I ]2

gfz i;3£J J,3£ i;3£  #  gfiJ` i .L£+i d,til ]j
"Malam yang pakyang telah mempercepat untaha, malam itu

menghabishantulangdandagingmi|ikku.'')]]3

Telah saya ungkapkan sebelumny-a alasan bisa dinyatakannya
demikian.1114

I I '°  Ia adalah Jarir bin Athiyah AI Khatfi. Lihat ,4d-Divaj7 (hal. 5)
''`'  Bait  ini  diungkapkan  dalam Ad-Dtwaw,  "a/.ae A/ g#r`an  (98),  dan A/ KamJ./

( I /324). Bait ini diungkapkan untuk mencela Farazdak.I I ]2  AI Ujaz adalah Abdullah bin Ru'yah bin Labid. Lihat Ad-Diva» (hal.  1 I ).
t"3  Bait  ini  diungkapkan  dalam  Dtwa» .4/  I/y.ae (hal.  403),  A/ Bq)/ow  wa/  radyi.»

(4/60), A/ Kfai.zowch (2/ 168), dan Mzfg7«. t4/ £abi.A (2/1066) cetakan Darussalam.`' '4  Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (234).
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Riwayat-riwayat yang sesual dengan makna tersebut adalah:

7594.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

:,#pe¥{%i.Qag%te#gjfig{;;AI#iyTG,.g:
kamu   telch   berada   di   tepi   jurang   neraka,   lalu   Allah
menyelamatkan    kamu    daripadanya.     Demihian}ah    Allah
meneranghan  ayatcayat-Nya  kepadamu,"  .ia  bedsata,  "Snir:n
Arab adalch manusia paling hina, paling sengsara, paling sesat,

paling  telanjang,  dan  paling  lapar.   Mereka  berada  dalam
keadaan takut di antana dun kepala singa, yaitu Romawi dan
Persia.

Demi  Allah,  di  negeri  mereka  sana  sekali  tidak  ada  yang

pantas  membuat  orang  lain  iri.  Barangsiapa  hidup  di  antara
mereka,    berarti    hidup    dalam    keadaan    sengsara,    dan
barangsiapa mati di antara mereka, berarti mati dalam keadaan
hina dalam api neraka. Mereka dimakan, bukan memakan.

Demi Allah, kami tidak mengetahui satu suku pun di dunia ini

yang  paling  rendah  bagiannya  daripada  mereka,  dan  paling
hina   kedudukannya   daripada  mereka,   hingga   Allah   SWT
mendatangkan   Islam.   Allah   SWT   memberikan   AI   Kitab
kepada  kalian,   menempatkan  kalian  di  negeri  peljuangan,
melimpahkan  rezeki  kepada  kalian,  dan  menjadikan  kalian
sebagai raja di antara manusia. Allah SWT telah memberikan
segalanya,   seperti   yang  kalian   lihat,   dengan   Islam,   maka
syukurilah,  karena Tuhan kalian  adalah pemberi  nikmat lagi
mencintai hamba-Nya yang bersyukur, dan orang yang selalu
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bersyukur   akan   selalu  Allah  tambahkan ` nikmatnya.   Maha
Luhur dan Maha Suci Allah." I I I 5

7595.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,`  ia   berkata:    Ishaq
L`A\'£     menceritakin kepada kani, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far

menceritckan  kepada  kami  dari  bapaknya,  dari ` Ar-Rabi'  bin
Anas, tentang fiman Allah SWT, ?\€1{ 63 i;£i \££ §; .;ij3
"Dan+`hamu.' telah   berada ' di   tepi  jurang  neraha,"  bah:wal

maknanya adalch, `lKalian dalaln keadaan kufur kepada Allah,
1alu  ' Allch','   SWT`   menyelamatkan    kalian    darinya    dan

`.meinberikanpetunjuklslamkepadakalian."LL]6

7596.   Muhanmad  biri`tAI  Husain  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI   Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kami','' ia her-kata:  Asbath menceritakan kepada kami  dari As-
s"F'§_,"Sgr,a:rye,sa;Tb;ra%pe;'p'*8S::'S,
lalu  Allah  menyelamathan  hamu  daripadanya,"  .ia belkzrfa,
"Maknanya adalah, 'Allah telah menyelamatkan kalian dengan

Muhammad,   padahal   dahulu  kalian  berada  di  tepi  jurang
neraka. Barangsiapa mati di antara kalian, berarti ia dikekalkan
dalam  api  neraka.   Allah  SWT  lalu  mengutus  Muhammad
SAWdanmenyelamatkankaliandarijurangtersebut'."LL]7

7597.   Muhanmad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritckan  kepada

Hfa¥,tfm;nae{n;i;¥ke&ad#3kami, ia berkata: Hasan bin
tentang firman Allah SWT, ,
{;Z"Dan hamu telah berade di tepi jurang neraha, lalu Allah

t['5  Ibnu  Katsir  dalam  tafsimya  (2/301),  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dz"  .4/  McrHtswr

(4/47),  ia  menuturkan  sumbemya  kepada  Ibnu  Mandur  dan  Abu  Syaikh  dari
Qatadch, serta Asy-Syaukani dalan Fcwi j4/ gad7.r (2/301 ).I I t6  |bnu Abi Hatin dalan tafsinya (3/725).

[' !7  |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (3/7.26).
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me»ye/ama/ha» ham« drrz.prdrnyfli " ia berkata,  "Maksudnya
adalahfanatisnegolongan."]]]8

penatwi]anrimanA]]ahswT:rfu'.,4.\:`F5ffi(£§i'.ch,`'rf
'o)'XS (DemililianLah AIlch menerangkan ayafroyat-Nya kepedamu,

agar koinu mendapat pctunjut).

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Demikianlch, seperti

yang  Allah  SWT jelaskan  kepada kalian  dalam  ayat-ayat  ini  wchai
kaun  mukmin  dari  kalangan  Aus  dan  Khazraj.  Allah  menjelaskan
tentang kebencian Yahudi terhadep kalian dan perintah serta larangan
mereka  kepada  kalian,   sementara  kalian  ketika  itu  masih  dalaln
keadaan jahiliyah. Allah SWT kemudian menjadikan kalian muslimin.
Itu  semun  menunjukkan  nikmat  Allah  SWT -sangat  besar  kepada
kalian.` Demikian  pula  hujjah-hujjali  lairmya  yang  Allah  turunkan
kepada  Rasul-Nya .SAW,  agar  kalian  berdiri  tegck  di  atas  jalan
hidayah.„

®cO

9£6j¥jt2#'i>6#.tj#i5i6;1."£i-fecfa.i
©6giv-f#dy,jijefi,1

``Dan hendcklch ada di autara kemu segalongan umat yang

menyow kepaha kebaii:Ion, me'nyun,h kepada yang ma`"f
dan mencegrh drri yang mwnghar; merdrlah orang.orang

yang berm7itwng. "

(Qs. Aali 'Imraan [3]:  104)

]''8  Kami tidak mendapatkannya dalam rujukan yang ada:
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v '   Abu  Ja'far  berkata:` Maknanya adalah,  "Hendaklah  ada  di

antara kalian wchai kaum mukmin, seketompok umat yang mengajak
orang  lain  kepada  kebaikan,  yakni  Islam  dan  syariat  yang  Allah
tetapkan untuk hamba-hamba-Nya. "

Ungkapan  ''me#};wrwfa *epacJ¢ );¢#g "a'rw/' maknanya adalah
memerintahkan yang ma'ruf.  Dengan ungkaban` lain memerintahkan
manusia   untuk   mengikuti   Muhammad   SAW   dan   agana   yang
dibawanya dari Allah SWT.

Ungkapan  "me#cegr¢ dorz. y;ng in"#givr"  maknanya adalah
t':

melarang  manusia dari  kufur kepada Allah  SWT  serta mendustakan
Muhammad   SAW   beserta   segala  yang  dibawanya,   dengan  jihad
tangan, hingga mereka tunduk.

Ung)capon     "merekalah     orang-orang     yang     beruntung"
maknanya adalah orang-orang yang sukses  di  sisi Allah  SWT,  yang
kekal dalam surga dan kenikmatannya.

Sebelumnya   kami   telah   menuturkan   makna   kata   a/   zJ7cz¢
beserta   dalilnya,I"9   sehingga  ;`1idak   perlu   diulang   kembali   pada
kesempatan ini.

7598.   Ahmad bin Hazm menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Umar AI

Qari menceritakan kepada kani dari Abi Aun Ats-Tsaqafi, ia
mendengar    Shubaih    berkata:    Aku    mendengar    Utsman
membaca,j£6#£}.)a.t6)}t£3#°ij'!6¥|j`ifi;±±#°3
®;i;!):f\ a J± ^dr^ 'Jj;:i;;) ;=il "Da; hendauah ada di 'antara

kamu   segolongan 'uma;  yang  menyeru   kepada   kebofihan,
menyuruh  kepada  yang  ma'rrf  dan  mencegch  dart  yang

I I '9  Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (5).
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mungkar, den memohon kepada Allah terhadap perkara yang
menimpamereha.IhlTO

7599.NTala£:£ennc:='£anm:::::;ckk=£:e;:adbe¥E;::I:enr:ata;afb:

menceritakan kepada kani dari Amr bin Dinar, ia berkata: Aku
mendengar  lbnu  Zubair  membaca  (ayat  tersebut),   lalu  ia
menuturkan seperti yang dibaca oleh Utsman.

7600.   Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:    Juwaibir

=]e]nfag#:6k£,;da±#tj6d£;tL;#P:TZ;.i.t„e€¥#]££
f±ffi   S "Dan hendckjah  ada -di  antara  ham_u _segol_ongan
umat yang menyeru kepada kebdyihan, menyuruh kepada yang
ma'rrf   dan   mencegah   dari   yang   munghar,"   ±a,  berkirto,
"Mereka  adalah  orang-orang  khusus  dari  kalangan  saliabat

Nabi   SAW,   dan   mereka  adalah   orang-orang   khusus   dari
kalanganperawi."L12l

®cO

a±'jljiS.{'f€~€ci+,ijil=iijiJ£:6.9€`gi333¥';

©¥€,1;#
"Dan iangandch ka:mu menyerupal orang.orang yang

bercernd~berdi dan berselisih sesndch datang keterangrn
yang jelas kepada mereha. Mereha €fulch a+ang-orang yang

mendapat si:ksa yang berat."

`'2°  AI Qurthubi dalan tafsimya (4/165).
I '2]  |bnu Athiych dalam j4/ "#AarrJ.r ,4/ Wa/.J.z ( I/485).
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(Qs. Aali 'hraan [3]: 105)

Abu Ja'far berkata:  Maknanya adalah,  "Wahai  orang-orang
berinan,  janganlah  kalian  menyerupai  orang-orang  yang  bercerai-
berai dari kalangan ah|i kitab.  Mereka juga b;rbeda pendapat dalam
agama Allah, dalam perintah dan larangan-Nya, padahal telch datang
kepada mereka hujjch dan kebenaran dari Allah SWT atas apa yang
mereka selisihkan. Mereka pun tahu bahwa kebenaran itu menyelisihi
niereka..  Mereka  `telah  menentang  perintali ' Allah  dan  memutuskan
ikalan janji  yang  telah  ditetapkan,  maka  bagi  inereka  siksaan  yang
sangatpedih."

Dengan   ungkapan   lain,   "Wahai   kaum  mukmin,  janganlah
kalian bercerai-berai  dalam agama kalian,  seperti  mereka yang telah
bercerai-berai dalam agama mereka. Janganlah kalian melakukan amal

perbuatan mereka, agar kalian tidak tertimpa siksa Allah yang sangat
pedih, seperti yang mereka dapatkan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7601.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kani   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentang firman Allah SWT,  Jt, i|SI££jij ijjii: 6.j`g i333 Y`;
±£{S  'Ffe C.. i£ "Da: janga_nlah_ hamr Tenyerupa_i  o:ang-
orang  yang  bercerai-berai  dan  berselisih  sesudah  datang
keterangan  yang jelas  kepada  mereha,"  ial berke[fa,  "Mereka,
adalah ahli kitab. Allah +SWT melarang kaum muslim bercerai-

ie,:ai:#ebres:Lfihise#¥##a#~i£3P:#er|*,:;t,aob;
orang-orangyangmendapatsiksayangberat'.'']]22

I '22  A| Ba8hawi dalam A4a 'cr/j.in j4/-ra#zj./ (I/528).
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7602.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih  menceritakan  kepada  kani,   ia  berkata:   Mu'awiyah
menceritakan kepadaku  dari  Ali  bin Abi  Thalhah,  dari  Ibnu
Abbas, tentang firman Allah SWT,    ijj£3'  i.j`e  i3jG  Y`;
•\$1S=:fK) "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang

bercer¢i.-berai.  d¢i7  berse/I.sz.A, "  ia  berkata,  "Ayat  seperti  iri
memerintahkan kaum mukmin untuk berjanaah.  Allah  SWT
melarang     mereka     bercerai-berai     dan     berselisih,     dan
mengabarkan  kepada  mereka  bahwa  penyebab  kehancuran
orang-orang sebelum mereka adalah pertikaan dan perselisihan
merekadalanagamaA||ahSWT."''23

7603.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami dari Ibad, dari AI
H£¥,±e`9±an%f]¥;fijA]c¥g{yFT:~c{2¥;€j{¥#,,D]:j„

janganlah hamu menyerupai orang~orang yang bercerai-berai
dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas  kepada
mereka. Mereha itulah orang-orang yang mendapat siksa yang
bercJ/,"   ia   berkata,    "Mereka   adalah   kaum    Yahudi    dan
Nasrani.wll24

®®®

£tfjgf#±3asfi6.j{6`G€}ji33#j#j±j#=f3JiJ
#..t6.¢fff5©£D#r.f±tL>€\fa.{ijj#

©6D'rii±F,fit,2f,'¢*±3
I '23  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/728).
1124   Ibid.
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``Peda hard yang di wal¢fu itu aha mu:ha yang pu;tih berseri,

dan aha puha mu:ha yang hitan muram. Ahapun orang-
orang yang hitam m«7.tim m«hanya (kepadr mereha

di:katckan) , `Kerapa hamu kafur sesndch ha:mu beriman?
Karena iou rasahandch adeab disebdekan kehafirarm" irfu'.
Adaqunoi.ang-orangyangPu:thberserirm:hanya,malta

mereha berade daham rchmat AIlch (surga) ; mereha kekal
di drlamnya."

(Qs. Aali 'haraan [3]: 106J107)
Abu  Ja'far berkata:  Maknanya adalah,  "Bagi  mereka siksa

yang sangat pedih pada hari  ada muka-muka yang putih berseri dan
ada muka-muka yang hitani muram. "

Fiman Allah SWT, 'EE fjgi #±3 5Sfi 6.3{ 6`rs
maknanya adalah:

*fu;+,inoi,±3frq*iG:;ife+-*j€i.H'Jd3{**3bs*'Ji6i:`#<

"Adapun  orang-orang yang  hitam  muram  mukanya  ftepada

mereka  dikatahan),   'Kenapa  kamu  hafir   sesudah  kamu  beriman?
Karena itu rasakanlah adzab disebabkan kehafiranmu itu' ."

Jawab  dari  huruf /a  pada  kata  (C'6)  dibuang,  maka  ketika

jawabnya dibuang, huruf/tz pada kalimat jawab pun dibuang. Kalimat
J\£j dibuang karena bisa dipahani dari redaksi kalimat.

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang sosok yang dimcksud
dalan firman-Nya ini,
hamu beriman? "

'£.  'FjifI "Kerapa karm kaf ir sesudah

Pertama: Sebagian ulama bexpendapat bahwa yang dimaksud
adalah kaun muslim.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:
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7604.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
k?#i¥;;3an£:¥p¥;ateAnatr?;«:]gmdrw£+L„ch„£yd:'mif

yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitan muram," .La
berkata,  i"Seperti  yang  kalian  dengar,  beberapa  kaum  telah
kufur,  padahal  sebelumnya  mereka  beriman.  Telch  sanpai
riwayat  kepada  kami,  yang  menyebutkan  bahwa  Rasulullah
SAW bersabda,

gi;=:,  :i;  5J>*°,  j>  `J;73'  .:i::;  ;===  :riJ,  €?`,i
9+;  :J'j€us  `t,;J;

*-iJJ ¢J'; ,jtJ ,;; j= .i,3i
dr€! ]¢ ct,;c`i4i t±;cci4i

`Demi  Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman

tangan-Nya,    ahan    ada    beberapa    haum    yang    menjadi
sahabatku  melewati  haudh,  sehingga  jiha  mereha  dianghat
maka aha ahan melihat mereha, tetapi mereha justru menif auh,
maka  ketika  itu  aha  berhata,  "Ya  Rabb,  sahabat-sahabatha!
Sahabat-sahabatku! "  Lalu  dikatakan,  "Sesungguhnya  engkau
tidaktahaapayangmerehaperbuatsepeningga|mu."2S

Firman Allah SWT,  ,&i ,a£:J' js  ;€{J;3     ££..i 6.j( 6T5
"Adapun  orang-orang  yang  putih  berseri  muhanya,  maha  mereha

berada  dalam  rahmat  Allah  (surga)."  Meleka,  aidalch  orang-oraus

yang  taat  kepada  Allah  dan  yang  menunaikan janji  kepada  Allah
SWT. Allah SWT berfirman 6D'+}±i i±2 i ,fit ,i2:.' i:S "Maha mereha
berada dalam rahmat Allah (surga) ; ;;reha kehal d; dalamnya."I 126

!]25  Muslim dalam A//odJla `;'/ (40) dan Ahmad dalam A4ws#¢d-nya (5/45, 50).
I !26  |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (3/720).
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7605.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritckan  kepada
kami,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kani dari As-

~              ^ii  1   f``[,in     ej|//L   4~€+A/L/  4.~:/„

:±u.€~q;;te,n:,¥{¥.:[£=4¥.2£:±Tfs_,y±T;^,<fgf,3£.s£¥j:.3f.3{`fir;fwf[*f.J*±S£?gaos¥9f`g{L2G
•'c);SS3  "Pada  hari  yang  di waktu  itu  ada muka  yang putih

berseri,   dan  ada  pula  muha  yang  hitam  muram.   Adapun
orang-orang  yang  hitam  muram  mukanya  ftepada  mereha
dihatakan),  'Kenapa kamu kafir  sesudch kamu beriman?` ,"  .La
berkata,   "Ayat   ini   menjelaskan   tentang   orang   kafir   dari
kalanganaliliKiblat,ketikamerekasalingbeaperang."][27

7606.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kami  dari  Hammad  bin  Salanali  dan
Rabi'  bin  Shubaih,  dari  Abu  Mujalid,  dari  Abu  Umanch,
tentang fiman Allah SWT,  i:+ f¥{ ;{jpi3 £3;:;i 6.j{ 6`ts

•£L£,fJ£`ifoja;,i

"Adapun  orang-orang  yang  hitam  muram  muhanya

ifepada mereha dihatakan), 'Kenapa hamu hafir sesudah hamu
beriman?'     Behi+an     "eir]ENIa;to,      `Mereha     adalah     haum
Khowarij'.Nu28

Kedua:   Berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  adalah  orang-
orang kafir, karena sebelumnya dia telah beriman, yakni ketika Allah
SWT mengambilnya dari tulang sulbi Adam,  dan menjadi  saksi  atas
mereka, seperti yang dijelaskan dalan kitab-Nya.

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7607.   AI  Mutsarma  menceritakan kepadcku,  ia berkata:  Ali  bin AI
Haitsam  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Abi
Ja'far mengabarkan kepada kani dari bapaknya, dari Ar-Rabi',

I [27  |bnu Athiyah dalam A/ Mwfoarrj.r 4/ Wrcr/.I.z (1/487).
]'28  |bnu Jauzi dalam Zcrd 4/ Masi.r (I/436) dan lbnu Athiyah dalan .4/ Mw¢a!rrJ.r j4/

War/.I.z(1/487).
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dari  Abil  Aliyah,  dari  Ubay bin  Ka'b,  tentang  firman Allah
SWT, T:±3 4>S:S; ?:±3 3;a {5.  "Pada hari yang di waktu itu
ada mka yang putth berseri, dan ada pula muka yang hitam
m#ra", " ia berkata,  "Pada Hari Kianat mereka menjadi dun
kelompok,   lalu   Allah   berkata `kepada   orang   yang   hitam

£T f#i
`Kenapa  kanu  kafir   sesudah  karm  beriman?   Karerla  itu

rasahanlah  adzab  disebabhan  kehaf iiranmu  itu'. Mck:sndnyal
adalah keimanan sebelum ada perselisihan pada zaman Adam,
ketika Allah SWT mengambil perjanjian mereka, dan mereka

pun menetapkan ubudiyyah hanya untuk Allah.  Ketika fitrah
mereka ada di atas Islam, mereka adalah umat yang satu, yakni
muslimun.

F.r"an-Nyal,  'Kjenapa  hamu  hafir  sesudah  hamu  beriman? '
maksudnya adalah setelah keimanan yang diikat pada zanan
Adan.

Allah   SWT   lalu   berfirman   kepada   kelompok   lain,   yakni
mereka yang tetap di atas keimanan dan mengikhlaskan agama
serta  amal  hanya untuk  Allah  SWT.  Setelah  itu  Allah  SWT
menjadikan   muka  mereka  putih  berseri   dan   memasukkan
merekakedalamsurga.Nya.n]129

Ketiga:   Bexpendapat  bahwa  yang  dimaksud  adalah  orang-
orang munafik.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7608.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:

i:rA:::anA,LteHnrana:]fim=n:e£:¥chans#,ad3a±;¥i;arj±b:;i,
%}3  "Pada  hari  yang  di  waktu  itu  ada  muha  yang  putih

[]29  |bnu Athiyah dalam i4/ Mw*arr7.r A/ Wra/.J.z (1/487).
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berseri,  dan ada pula muha yang hitam muram," .ra berka:to,
"Mereka  adalah  orang-orapg  munafik.   Mereka  menunaikan

`  kalimat iman hanya dalam lisan, serta mengingkarinya dengan
`,        hati danpenganalan."L]30

Abu   Ja'far   berkata:   Pendapat   yang   lebih   tepat   adalah
pendapat yang bersumber dari Ubay bin Ka'b, bahwa yang dimaksud
adalah semua orang kafir. Sedangkan keimanan yang dimaksud adalah

€rei¥.g{}#:;apBt::P„kfaanfrfe;;k,:„,ffrk„a;#„:„?:,P#earem:r:kea„;ow¥:
"Betul (Engkou Tuhan hami), hami nenjadi saksi." (Qs. AI AITaa:I I:7|..

172).

Kenai)a  demikian?  Itu  karena 'sesungguhnya  Allah  SWT  di
akhirat   kelak   menjadikan   manusia   menjadi   dua   kelompok,   satu
kelompok berwajah putih berseri, dan satu kelompok berwajah hitam
muram. Di antara perkara yang dimaklumi adalah bahwa orang-orang
kafir  termasuk  kelompok  yang  berwajah  hitam  muram,  sementara
orang-orang beriman termasuk kelompok yang berwajah putih berseri,
karena tidak ada kelompok lain ketika itu.  0leh karena itu, tidak ada
alasan untuk membawa firman Allah SWT, .-,i=. 'Fjs` " Kenapa
faczmw  facr¢r  scs#c7crfe  faczmw  bcrz.mc7#.? "  dengan  pemahaman  sebagian

orang  kafir,  padahal  Allah  SWT  telah  menjadikannya  umum.  Jika
semuanya  memang  masuk  ke  dalam  ayat  tersebut,  dan  tidak  ada
keadaan iman yang pemah mereka alani kecuali satu keadaan, maka
itulah yang dimaksud dengan kata iman dalani ayat ini.

J Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Mereka berada dalan siksa

Allah yang sangat pedih, yakni ketika manusia terbagi dua; berwajah

putih berseri dan berwajah hitam muran. Dikatalran kepada kelompok
manusia  dengan  wajah  hitam  muram,  `Kenapa  kalian  mengingkari

['3°  lbnu Athiyah dalam A/ A4wfearri.r j4/  Wcr/.jz (1/487) dan lbnu Jauzi dalam Zad j4/

Afa5I.r(I/436).
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bertauhid kepada Allah, juga ikatan janji yang telah kalian tetapkan,

yakni  bahwa  kalian  semua  tidak  clan  menyekutukan  Allah  SWT
setelah kalian membenarkannya? AIlah lalu berfirman,    €`il.i ijp#
'oo'$23-i±Y=>`Karenaitur;sakanlahadzabdisebabkan`kekafir-a;mu

i./zf '.   Maksudnya  yang  disebabkan  oleh  kekufuran  kalian  di  dunia,

padahal kalian telali mengikat janji dengan Allah untuk membenarkan
danmengimani-Nya."

Firman Allah, *J;3   ££..i 6.3t fi5  "4dap„ orcr#g-ora»g
);¢#g p#/i.A  berseri.  m#ha#)/cr, "  maksudnya  adalal  orang  yang  tetap
dalam perjanjian yang telch AIlah tetapkan, mereka tidak beralih dari
agananya  dan  dari  ketetapan  tauhid juga  persaksian  ibadah  hanya
kepada  Allah,   sehingga  mereka  berada  dalam  rahmat-Nya,  yakni
dalam surga dan kenikmatan dari-Nya, dan mereka kekal di dalamnya
tanpa "kesudchan".

eec

©aj!±§,rfe£;.Jfitc3Ea.t>d¥6#,6fdr.\:dr5
``It«Iah tryat~ciyat AZzch. Kant bacakan ciyctt~ciyat itt4

kepadamu dengan be`rar; dan tiadalch AIIah ber:kchendck
unt«k menganirtya hamba-hamha-Nyc[. "

(Qst Aali 'Imraan [3]:  108)
Abu Ja'far berkata: Kalimat  ,d{  £+I.\: £)rE  "/»z./aA c7yt7r-ay¢/

Allah.„

Sebelumnya kami telch menjelaskan tentang bagaimana orang
Arab mengatakan kata C:lL- (itu), sementara yang dimaksud adalah ®j£
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(ini), Demikian pula antara kata C:JJi dengan lja, sehingga tidak perlu
diulangkembaii.LL3l

Makna  kalimat   "7tz//oA  cJ);cz/-a);c7/  14//CZA"  adalah  nasihat  dan

hujjah-Nya.

Makna  kalimat   ag  6|jif    ''Kamz.   bacaha»   a}7a/-a)Aw/   z./«
*eprc7amzJ, " adalah, "Kani bacakan dan Kami kisahkan, {jitj°t dengan
benar dan yakin."

Lebih  jelasnya,  maksud  kalimat  "de#gcr#  a);¢/  cry¢/  .4//ch"
adalah penjelasan tentang berbagai urusan kaum mukmin Anshar serta
berbagai  urusan  yang  berkaitan  dengan  Yahudi  bani  Israil  dan  chli
kitab.  Juga  tentang  apa  yang  Allah  lakukan  terhadap  mereka  yang
memenuhi  janjinya,   dan   orang-orang   yang   mengganti   agamanya
dengan memutuskan janj i yang telah ditetapkan.

Allah SWT lalu mengabarkan kepada Nabi-Nya, Muhammad
SAW, bahwa Dia membacakan hal itu dengan hak.  Allah SWT juga
mengabarkan  bahwa  Dia  tidak  menyiksa  sebagian  manusia  dengan
wajah  hitam  muran,  dengan  siksaan yang kekal  dalam neraka,  dan
menyelamatkan sebagian dari mereka dengan wajah putih berseri dan
kekal dalam nikmat-Nya tanpa ada kezhaliman, akan tetapi karena hak

yang  ditunaikannya,  juga  berdasarkan  amal  perbuatan  yang  telah
mereka lakukan sebelumnya,

Fiman Allah,   SSS,  \ifi;  ±3.  'a{  C3  ''Dcr# fi.ado/aft j4//clfr
berkehendak   untuk   menganiaya  `hamba-hamba-Nya,"    "ckrmlrya.
adalah,   "Wahai   Muhammad!   Apa   yang   Allah   lakukan,   dengan
menjadikan  sebagian  manusia  berwajah  hitam  muram  lagi  kekal
dalam  neralca,   dan  menjadikan   sebagian  mereka  berwajah  putih
berseri lagi kekal dalan nikmat-Nya, sama sekali bukan kechaliman,
dalam arti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. "

']3]  Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (2, dan 176).
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Allah SWT mengabarkan kepeda hamba-Nya, bahwa di antara
hikmah-Nya   terhadap   makhluk   adalch   menunaikan   janji   yang
diberikan  kapada  orang-orang  beriman  serta  mewujudkan  ancaman
yang  diberikan  kepada ahli  mcksiat dan kekufuran.  Hal  itu  sebagai
kabar gembira sekaligus peringatan bagi mereka.

See

©j;{y.f'€i£,aijb':£3q.fj,cj9s£±iij~c,a,3
"Kep«nyqan AIlahzah segula yang add di hangit den di

bu;wi; dan_ kepada AI\ch\ch dikembdi:ken segala urusan."

(Qs. Aali Thraan [3]: 109)
Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Sesungguhnya Allah

SWT  menyiksa  orang-orang  kafir  -padahal  sebelumnya  mereka
beriman- dengan berbagai siksaan yang Allali sebutkan, diantaranya
mereka berwajah hitam muram den kekal dalam neraka. Allah SWT

juga  memberikan  pahala  kepada  orang-orang  beriman,  yakni  yang
menunaikan   janji    yang    telah   mereka    ikat    sebelumnya,    serta
menjadikan mereka kekal di dalam surga-Nya. "

Itu semua Dia lakukan sania sekali bukan karena kechaliman,
karena kechaliman  dilakukan hanya karena orang  yang  menzhalimi
merasa  butuh;  ia  butuh  jika  kemuliaarmya  bertanbah  agung,  jika
kerajaannya   bertambah   besar,   dan   jika   kekurangannya   hilang,
sehingga  menjadi   lebih   sempuma.   Adapun  Allah  yang  memiliki
kerajaan  Barat  dan  Timur,  memiliki  dunia  dan  akhirat,  tentu  sama
sekali  tidak  merasakan  butuh,  hingga  harus  menzhalimi  seseorang,
karena   tidak   ada   perkara   di   sisi-Nya   yang   kurang   sehingga
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membutuhkan penyempuma.  Mcha Suci Allah dari  semua itu.  0leh
karena itu, Allah SWT berfiman setelahnya,    €]¢giv, Cfi> i;. 'fi{ C3

3S¥i'€±S,diss€L±S#.\3,63g`S±=li±C.,i,'3."D?.ntiad.a.iahAllah
betkehofndak   untuk   menganiaya   hamba-hamba-Nya.    Kepunyaan
Allahlah segala yang ada di langit dan di buni; dan kepada Allahlah
dikembalikan segala urusan. "

Ahli  bahasa  Arab  berbeda  pendapat  tentang  alasan  kata  &1
diulangi  pada  kalimat  ;;tY.f  '€}£  ,df  jb'  "D¢#  kepnda  ,4//¢Wofo
dJ.4embcr/z.ha#  sear/a  wrcAsa#?"  padchal  sebelumnya  Allah berfirman,

Sffl\a,6')±S±±li\J,C,i,')"KepunyaanAllahlahsegalayangadadi
langit dan di bumi."

Pertama: Ulama Bashrah berkata, "Ayat tersebut susunannya
serupa dengan kalimat -J.:3  i+ii  .Ji:3  tit  `4dapci# Zaz.d,  mafa¢ ZaJ.a 7tw
/c/crA pergl. '. Juga seperti perkataan seorang penyair,

I:;rij®i3 caloi i; L*o' ifif   #  ;.€ 'c,*®i :5;;; '.*oi c;i dy
_,

'Aha tidak melihat bahwa kematian sama sekali tidak ahan

mendahului kematian, hingga kematian menyusahkan si kaya dan si
fiakir'.nll32

Ia  mengungkapkan  kata  cr/  mc7w/  secara  tegas  pada  tempat
d7zczmz.r (kata ganti).

Kedua: Sebagian ulama nahwu Kufin berkata, "Ayat tersebut
susunaniya  sama  sekali tidak  salna dengan bait  ini,  karena kata a/
mac// yang kedua terletak pada tempat d7!am!.r (kata ganti) dan masih
dalani satu kalimat.  Kasus ini  sama sekali tidak sama dengan kasus

yangadadalamayat.Jelasnya,firmanAllahSWT(i+S±I{j>C,&,3

]'32  Bait   ini   milik   Adi   bin   Zaid,   dan  terkadang  dinisbatkan   kepada   anaknya,

Suwadah  bin  Adi.  Bait  ini  diun8kapkan  dalan  JJamcrsaA  A/  BzikAfzfrj.  (198),
fyw 'ara`  .4/  JaAj./I.ycrA  (468),  dan  i4ma/j.  Jb##  Syajari.  (243,  288).  Lihat  pula
Mng"J. i4/ £qbJ.b (hal.  1041) cetckan Darussalam.
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ifffl\b,'KepunyaanAllahlahsegalayangadadilangitdandibumi',

¥E.;g£,a?feg;~'yD::£dp¥d:d£,#,=Z:fed:nGgaa,:faf]„:e:a#„:aw„?
karena keduanya adalah berita yang berdiri sendiri. Adapun perkataan

pe;nyair  a+)   u5j  ¥   `Aha  tidak  melihat  bahwa  kematian',  sangat
membutuhkan kalimat penyempuma. "

Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  kedua  -menurut  kani-
adalah  yang  paling  tepat,  karena  malma  fiman  Allah  SWT  sama
sekali  tidck  memihak  kepada  redaksi  yang  a);crcJz,   sementara  ada
makna fasih dan zhahir yang bisa dipahami.

Mina fiman AIlch SWT #tY.i '€}€ ,df jb' ''Da# Aepada
Allahlah dikembalihan segala urusan, " aide\1alh, "Semua. rndch:+ul£:INyaL

clan kembali kepada Allah, baik yang shalih maupun yang buruk, dan
semuanya  akan  dibalas  sesuai  analannya.  Allah  sana  sekali  tidak
akan berlaku zhalim kepada siapa pun."

®~

Q€6j£<j+D#"t6D#.€Lr,th,E€ii¢£i£#
fji693Eti±tj:i<;\:jjE,fi`i>6±~3j?=ii

©6#.i'ffefj6+.ji3{fr;€fi
"Kam« adrlah «mat yang terbdik ya7ig dilc[hirlcan rmtwk

mant4sia, meny«"h kepadr yang ma'"f, dr7i me7icegrh
darn yang mund¢on, dan beri;man kepaha A]1ch. Sckiranya
chli kjtob beriman, tentwzah jt« Iebih balk bcigj mereha, di
antara mereha add yang beriman, dan kebanyalcan mereha

adrlch orang~o7.ang yang /asjk. "

(Qs. Aali Tmraan [3]:  110)
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sosoky:bgud::'±asrudbe:i:::a:fiiar:|]LTchasb;r:,ed=;nfd:EA?t±en#
u,rfu,  "Kamu   adalah  umat  yang  terbaik  yang  drilahirhan  untuk
manusia."

Pertama:  Sebagian ulama bexpendapat bahwa yang dimaksud
dalani ayat ini adalch orang-orang yang berhijrah bersama Nabi SAW
dari Makkah ke Madinah secara khusus, dari kalangan schabat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7609.  Abu Kuraib  menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Amr bin
Hammad   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Asbath
menceritakan kepada kami  dari  Simak,  dari  Sa'id bin Jubair,

A       dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,    3:i  ji  ;£t

ct,I:AI,ff?I"Kanuadalahunatyangterbaiky;ngdilatirkan
w#/w4 mcI#wsj.a, " ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang
keluar dari Makkah bersana beliau SAW." I '33

7610.   Abu   Kuraib   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu
Athiyah menceritakan kepada kami dari Qais, dari Simak, dari
Ikrinah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT,   ;£t
ct,^3AI, ff£}  -#^ ':S "Kamu ad;lah umat yang terbaik`yang
cJj./crfoz.rfacz"  ##fwfr rmcr#wsz.cz, " ia berkata,  "Mereka adalah orang-

orangyanghijrahkeMadinahbersamabeliauSAW."[]34

7611.   Muhanimad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
m=C:n|#=sk#a;£#:DAfbts::;g±Sis,u;§]±en#

2±=iif:f6;i;i3"Kamuadalahumatyc;ngterbaik'yang

I '33  |bnu Athiyah dalam ,4/ M#Aarri.r ,4/ Jyaji.z (1/489) dari Ibnu Abbas.
]'34  |bnu Abi Hatim  dalam tafsimya (2/732) dan  lbnu Athiyal] dalam .4/ M#A4rrjr

AI Wdyiz (11489).
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dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruif dan
meueegrdr  darz- )Atrmg  7»afdgifaczr, " bchwa  Umar  bin  Khaththab

pemah berkata, "Seandainya AIlch SWT berkehendak, niscaya
Dia   berfuman   dengan   menggunckan   kata   tsi    'Ka/j.an',
sehingga kita semua masuk ke dalamnya. Akan tetapi Allah
SWT  menggunakan  kata  r:f  sehingga  hanya  berlaku  bagi
orangrorang  khusus  dari  kalangan  sahabat  Rasulullch  SAW
serta orang-orang yang berlaku seperti lakukan. Mereka adalah
sebaik-balk  umat  yang  dilahirkan  untuk  manusia.  Mereka
memerintahkanyangma'n]fdanmelarangyangmung|rar."]L35

7612.   AI  Qasim menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kapada  kani,  ia  berkata:  Hatiaj  menceritakan
kapadaku,  ia  berkata:  Ibnu  Juralj  berkata:  Ikrimah  berkata,
"Ayat ini tunm berkenaan dengan Ibnu Mas'ud, Salim (maula

AbiHudzaifan),UbaybinKa'b,danMu'adzbinTabal."L]36

7613.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Mush'ab
bin AI Miqdam menceritakan kepada kani dari Israil, dari As-

:umd:£'be¥aiestee°nr::¥y=t:=,e&/=¥£an£*,ezdan#>,?K:::
adalah ymat yang terbaik yang dilahirhan untuk manusia," .ra,
menjelaskan,   "Ayat  ini  diperurfukkan  kapada  orang-orang

pertama di antara kita, bukan kepada orang-orang terakhir di
antarakita.M1137

7614.   AI  Hasan  bin Yahya menceritakan kepada kani,  ia berkata:
Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:   Israil
mengabarkan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Sa'id bin

''35  Ibnu Abi Hatin dalam tafsimya (2/732) dan Ibnu Athiych dalan .4/ M#AarrJ.r

AI Wdyiz (11489).
']36|bnuAthiyahdalam.4/hfwha7ri.r.4/Wa/.I.z(1/489).
''37  Ibnu Abi Hatin dalam tatsinya (3/732) dan Ibnu Athiyah dalam i4/ Mw#arrj.r

AI Wlfle (11489).
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T;,b¥,¥f#rup#,::e„rfu£,F:a4]Ly¥„g¥;ha#y#g
dz./chz.whcr» "#fz/A ma»ayz.a, " ia berkata, "Mereka adalah orang-
OrangyanghijrahbersanaRasu|ul|ahSAW."L]38

7615.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Yazid
menceritakan  kepa\da  kami,  ia  berkata:  Sa'id  menceritakan
kepada kani  dari  Qatadah,  ia berkata:  Diriwayatkan kepada
kanii bahwa pada satu kesempatan haji, Umar bin Khaththab

=:Linbaatcamfi=us:aAL:in8sanwT:ed¥L=;¥£?¥#m*Kaam£:
adalah umat yang terbalk yang dilahirkan untuk manusia." La
lalu  bersen)  "Wahai  manusia,  barangsiapa  di  antara  kalian
ingin menjadi umat saperti mereka, maka tunaikanlah syarat
yangtelchAIlahtctapkan.w1139

7616.   Yahya  bin  Abi  Thalib  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Yazid   mengabarkan   kapada   kami,   ia   berkata:   Juwaibir
mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang fiman
AILi s:wT, ct,rf u, ±=$1 -tch.I 'f ;±3  "Kainu ad:i:ah umat
yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia,"  .rm  ben:Iralto,
"Mereka adalch para sahabat Rasulullah SAW secara khusus,

dan  mereka  adalah  para  perawi  serta  da'i  yang  telah  Allah
SWT   perintahkan   kapada   kaum   muslim   untuk   menaati
mereka.wll4o

Kedua:  Bexpendapat bahwa yang  dimaksud  dalan  ayat  ini
adalah kalian,  sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia jika

]]38  A| Hakim dalam A/ A/usfadraA (2C94), Abdurazzaq dalam tafainya (I/408),

dan Ibnu Abi Hatin dalam tafsimya (3„32).
tt39|bnuAbdilBarrdalan,4//s/I.'ab(I/11)danlbnuKatsirdalamtatsinya(I/397).
]]4°  AI Bagivi dalam Ma 'a/i.in ,4J-rarzzJ./ (1/531).
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kalian  semua  menunaikan  syarat-syarat  yang  telah  Allah  tetapkan.
Jadi, penafsiran ayat tersebut adalah,  "Kalian sebaik-baik umat yang
memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia dari
yang  mungkar,  dan  beriman  kepada  AIlah,  yang  dilahickan  untuk
manusia pada zaman kalian. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan malma tersebut adalch:

7617.   Muhanmad bin Amr menceritakan kepada kani,  ia berkata:

:ig:,,A:an;¥,?£c!,n;¥#Ag:fi:#a"iF:bi#„?:A:d,:A,#
"»/zit ma»usz.a, "  ia  berkata,  "Maksudnya  adalah jika  kalian
menunaikan syarat tersebut, yaltu memerintahkan kepada yang
ma'ruf,  melarang  dari  yang  mun8kar,  dan  beriman  kepada
Allah, bagi manusia peda masanya, seperti firman Allah SWT,'6}1fif)Si±S.pei$3'DansesungguhayatelahKani

pilih   mereka   dengan   pengetah:uan   (Kirmi)   atas   bangsa-
b¢»gra'. " (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 32).]]4]

7618.   AI  Qasim menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepeda  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

§e£:i¥,th¥j=n±iJ¥ji¥#uj#:;t„ena¥a;aA¥m:,#8)„chg
terbaik    yang    dilahirkan    untuk    manusia,"    .\a   be;nato,
"Maksudnya  adalah jika  kalian  menunaikan  syarat  tersebut,

yakni memerintahkan dengan yang ma'ruf, melarang dari yang
mungkar   dan   beriman   kepada  Allah,   bagi   manusia  pada
masanya, seperti firman Allah SWT,  J€ ji g: ;{±;iT±{j'
'ass«^   'Dan sesungguhnya telah K;mi -pilih me;eha derigan

]]4L  A| Qurthubi dalam tafainya (4/170).
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pengetahuan (Kami) alas bangsa-bangsa'. " (Qs. Aid::D`iJchann
[44]: 32).1142

7619.   Ibnu  Waqi'  menceritakan kepeda kani,  ia berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan,  dari  Maisarah,  dariA=,u6NF=±±#£g#hfu=utyA#tesr#k
)^tz#g  dz./chz.rdc7»  "»f"A manasz.a, "  ia  berkata,  "Kalian  adalch
sebaik-baik   manusia   untuk   manusia.   Kalian   menggiring
mereka dengan rantal untuk masuk ke dalan Islam." I ]43

7620.   Ubaid  bin  Asbath  menceritakan  kapeda  kami,   ia  berkata:

:?¥thfymfntceenn:+rieiahaalkal=sfw¥T¥=;ibiE#"#
ct,rfu,"Kam adalah unat yang terbaik yang dilahirkan rintuk
mamrsz.a, "  ia  berkata,   "Kalian  adalah  sebaik-baik  manusia
untckmanusia.M1144

K€tiga:  Berpendapat bahwa dinamakan  ""mar yowg ferbaz.A
y8»g  dz./chz.rfa»  a.#wh ma»asz.a"  adalch  kareha  mereka  merupakan
umat paling banyak yang menjawab panggilan Islan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7621.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   Ammar   bin   AI   Hasan,   dia
berkata:   Ibnu  Abi   Ja'far  menceritakan  kepeda  kami   dari
bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang fiman AIlah SWT,  ji

±=Jl e; G;{=+€;  tiu#.'t 6D#ts ort,g», ±;"Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruif;  dan inencegah dart

: ::: #:gLahiAdbf¥H¥intafa#E®#;%;i i;/¥3in¥.Ai Qurthubi dalan tafainya

H«#£Lu7°2biHatimda|antafrinya(3/733)danlbnuJauzidalanZadi4/MasJ.r

(I/440).
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yt7»g  in"ngfaczr, "  ia  berkata,  "Tidak  ada  umat  yang  paling
banyak  menjawab  panggilan  Islam  selaln  umat  ini.   0leh
karen itu, Allah SWT berinan,  Lr,\±», £;ii .Kam« add/aA
umatyangterbaikyangdilahirkanuntukmariusia'."''4S

Keempat: Berpendapat balwa dinamakan ""m¢/ ytzng /erbaf.A

yang dz./chz.rha»  zt»/"A ma»usz.a" adalah karma mereka benar-benar
umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia.

RIwayat-riwayat yang sesual dengan pendapat tersebut adalah:

7622.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu  Bahar AI  Hanafi  menceritakan kepada kami  dari  Ibad,di£#==<J9-*:E.ich6:=¥,',#K#i"#A
urrrat yang terbalk yang dilahirhan untuk manusia, menyuruh
kepada yang ma'rrf  dan meneegah dart yang mungkar," .Ta
berkata, "Kalian telch mendengar di antara berbagai kebaikan
dari _t ini.wl i46

7623.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, dia berkata: Hasan pemah berkata,
"Kita adalch kaum terakhir, tetapi kita kaum yang paling mulia

di Sisi AIlah SwT.wll47

]]45  Ibnu Abi Hatin dalam tafsi]nya (3/733) dan lbnu Jauri  dalam Zed .4/ A/asf.r

(1/440).['46  |bnu   Athiych   dalam   ,4/   Mwharrjr  .4/   Jyajie   (5/489)   dari   AI   Hasan   dan

sekelompok ulama lainnya.
t]47  |bnu   Athiyali   dalam   4/   A/qAar7fr  4/   Pya/-&   (5/489)   dari   AI   Hasan   dan

sekelompok ulama laimya.
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Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling tapat adalah yang
dikatakan  oleh  AI  Hasan.  Hal  itu  berdasarkan  riwayat-riwayat  di
bawch ini:

7624.   Ya'qub bin Ibrahin menceritakan kepadaku, ia berkata:  Ibnu
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Bahz bin Hakim, dari
bapaknya,    dari    kakeknya,    ia   berkata:    Aku   mendengar
Rasulullch SAW bersabda,

iirfeq;3i3ti+Tii4ifiap*:3*€;fyi
"Ingatlah!   Sesungguhnya  kalian  mekyadi  perryempurna  70

umat. Kalian adalah (umat) paling ckhir, tetapi kalian adalah
Paling mulia di sisi Aliah.whl48

7625.   AI  Hasan  bin Ychya menceritakan kepada kani,  ia berkata:
Abdunazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan   kepada   kami   dari   Bahz   bin   Hakim,   dari
bapaknya,    dari    kakeknya,    ia   berkata:    Aku    mendengar
RasulullahsAwmenjelaskanfimanAllchswT,3Ofi±lj;;g
o±,)3AI,±±jii"Kanu;dalahumatyangterbaiky;;gdri;a;;rkan
untuk     manusia,"     bdian     bersabda,     "Kalian     mekyadi

penyempurna 70 unat.  Kalian adalah (umat) paling baik dan
Paling mulia di sisi AL||ah.Mm9

7626.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Yazid
` ~ menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

kepada kani  dari  Qatadah,  ia berkata:  Diriwayatkan kepada
kami bahwa Nabi SAW pada suatu hari bersandar di Ka'bch,

1148  inam Ahmad dalan Mzdned-nya (5/3).
]L49  A|  Hakin  da|an  ,4/  A/zrsfadrck  (4/84),  Imam  Ahmad  dalam  "us»ad-nya

(4/447), dan Abdulrazzaq dalam tafsimya ( I/409).
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ldrn borseNbda, "Kita mekyadi penyempurna 70 umat pada Hari
Kiamat. Kita paling akhir, akan tetapi paling baik.""5°

Fiman AIlah SWT,  t}L!#.'t 6pgr ""enyzfrziA fepada yng
ma'rzf/"  maknanya  adalah  memerintahkan  untuk  beriman  kepada
Allah dan Rasul-Nya, serta menunaikan hukum-Nya.

Kalimat£=|i  ¢£  6j{£jj ''D¢» me»cegch darz. yng
7%ef»gfacrr, "  maknanya  adalah  melarang  dari  menyekutukan  Allah,
melarang mendustakan Rasul-Nya, dan melarang berbuat maksiat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7627.   Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:  Mu'awiyal

=i=ri#=sk#¥a,di±fi]'##im#4,bKba:'„t;;a::
unrat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, " La bedsata,
"Kalian memerintahkan mereka untuk melckukan yang ma' ruf,

yakni agar mereka bersaksi bahwa tidak ada I./ch yang berhak
diibadahi  selain  AIlah  SWT,  menetapkan  segala  apa  yang
ditunmkan  oleh  Allah   SWT,   serta  berperang   di   atasnya.
Kalimat &1 .Y! al'! dy adalah sebesar-besar rna 'rzi/¢ebajikan) dan
kalian    melalahg    dari    kemun8karan.     Mungkar    adalah
mendustakan      Qasul-Nya),      dan      itulah      sebesar-besar
kemungkaran.")15l

Kata  cr/  mo 'rm/ makna  asalnya  adalah  sesuatu  yang  dikenal
baik  ketika  ditunaikan,  sama  sekali  bukan  perkara  yang  dianggap
bunk  di   kalangan  mukmin.   Ketaatan  dinamakan  mcz'r2f/ karena

perkara  tersebut  dikenal  di  kalangan  mukmin,  dan  mereka  tidak
mengingkarinya.

I [5°  As-Suyuthi dalam j4d-Dw„ A/ Ma#ts#r (2/64).
I ]5] |bnu Abi Hatim dalam tafaimya (3/733).



Surch AIi `Imraan

Kata a/ mef#facrr adalah perkara yang diingkari oleh Allah SWT
dan  dipandang  buruk  oleh  orang-orang  beriman.  0leh  karena  itu,
kemaksiatan kepada Allah  SWT dinaniakan mungkar, karena kaum
mukmin mengingkari den menganggapnya buruk.

Firm:an AINch S:WT  fih> 'oSz]S; "Dan beriman kepada A]1ah,"
maksudnya adalah, "Kalian membenarkan Allah SWT, mengikhlaskan
taind,sertaberibadahhanyakepada-Nya."

Abu  Ja'far  berkata:  Jika  seseorang  bertanya,  "Bagaimana
dikatakan  3:i  i;  ;:+  dengan penafsiran bahwa umat ini  adalah
sebaik-baik umat, dibandingkan kaum-kaum yang terdahulu, padahal
(secara susunan bahasa) kal-imat  3:i £ ditujukan kepada satu
kaum  yang  dahulunya  paling  baik,  lalu  berubah?"  maka  dijawab,

i¥:amk±a;ate=b:jfias;;>¥*:d,=ad,::::dry/TA8s#A-:#prL:
"mar ', seperti yang dipahafai dari firman Allah SWT,  ;i;i ;i iL+2L±;{j
»SS  'Dan ingatlah (hal para Muhof irin) ketiha hamu masih berjumlah

sedz.fr.f... '. " (Qs. AI Anful [8]: 26).

SL lj±SijF Pada tempat  lainnya,  Allah  SWT berfiman,
€z~<     L{  '<     .J_I__ ,.,. 'h         .         .,   '      '.          ,.S±  ;±±= "Dan ingatlah di waktu dainunya karm

berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. "  (Qs. AI
A'raaf [7]: 86).

Jadi,    adanya    kata    ®F    pada    ungkapan    tersebut    dan
mernbuangnya,  memiliki  makna yang  sama,  karena  makna  kalimat
tersebuttelahsangatdikenal.L]52

Demikian pula jika seseorang mengatakan balwa kalimat ;=r
adalah lafach facz#c7  rt7m,  maka maknanya adalah,  "Kalian diciptakan
dalam   keadaan   sebaik-baik   umat."   Seandainya   demikian,   maka
maknanya memang benar.

\'S2  Ma'ani AI Qur`an AI Farra (\/22;9rty.
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Sebagian ulama bahasa Arab lalu mengatakan bahwa malma
firman AI:lri S:WT,  -S} ':a ;±Z  "Kanu adal:h umat yang terbaik,"
athch di Louh Mahf roh.

m]a pendapat pertama yang telah kami sebutkan sesuai dengan
malma yang diungkapkan pada beberapa riwayat yang kami tuturkan
sebel-ya.

-  Ada  yang  berpendapat  bchwa  maknanya  adalah,  "Kalian
adalah sebaik-baik [4A/zf 77zarz.gce."

Menurut mereka, [4/ U7»mch adalch Ath-Thariqah.

6jrd-?e,:a#iajng±|±anriffiLf3WFTrigifttffi?:I.,g::¢Z`zi
kitab berimn, tentulah itu lebih balk bagi mereka, di ointara mereka
ado yang  beriman,  dan  kebQtnyakan  mereka  adalah  orang-orang
yangfiasik).

Abu    Ja'far    berkata:    rdaksud    ayat    tersebut    adalah,
"Seandainya ahli Injil dan Taurat dari kalangan Yahudi dan Nasrani

membenarkan Muhanimad  SAW dan segala yang dibawanya,  maka
hal itu menjadi sesuatu yang lebih baik bagi mereka di dunia dan di
akhirat."

Kalimat  <i!j+.jll{   {{j3   ''Dz.   a»Jara   merefafl   ado  y¢ng
berz.mow,"  maksudnya  adalah  di  antara  ahlul   kitab;   Yahudi   dan
Nasrani,  ada yang membenarkan Rasulullch  SAW  dan  segala yang
dibawanya  dari  AIlah  SWT.   Misalnya  Abdullch  bin  Salam  dan
saudaranya, Tsa'labah bin Sa'yah, serta saudaranya.

Kalirmat 'oSjH{\ ';#{j£513 "Dan kebanyahan mereha adalah
ora#g-oro#g };H#g /asI.t, " maksudnya adalch yang keluar dari agana
mereka. Jelasnya, di antara ajaran Yahudi adalch mengikuti isi Taurat,
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dan di antara isinya adalah kewajiban mengikuti Muhammad SAW.
Demikian  pula  ajaran  Nasrani,  mengikuti  isi  Injil,  yang  di  antara
isinya adalah membenarkan Muhanmad SAW. Apalagi dalam kedua
kitab  tersebut  dijelashan  sifat  Muhammad  SAW  serta  bagaimana

:erfu=.]tul¥y:egca:££i±:#::g=¥e¥asu]9jand=ereN;ryan=
keadaan mereka yang keluar dari agapia mereka, sesuai dengan makna

|=ia%aijme'::i:s;sb=|ryd:=g„anmme#haafiman  Allah  SWT,   6
adalahorang-orangyangfasik"

7628.   Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang firman AIlah SWT,   ;i;;
6lSjij.i 'ffe=ij  G±2grl "Dz. a»fara mereha add yng
beriman,  dan kebanyahan mereka adalch orang-orang yang
/usz.4"    ia    berkata,    "AIlah    SWT    mencela    kebanyakan
manusia.nll53

eec

©±j#+"fj€:`ty.ffjG..fifei{®Lj=+`3i~i'£E#£j
"Mereha sehal£-halt tidalc alcan dapat memhot mndhattat

kepadr ham«, se)din drri ganggwan-gamggr4an cezaan saja,
dan jfha T]nereha be7Perang dengan ham44, Pastilch mereha

berbalik meharilcan diri ke belalcang (halah). Kerrmdian
mereha tiddr mendapat pertolongcm."

(Qs. Aali 'haraan [3]: 111)
Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai orang-orang

yang berinan kepada Allah dan rasul-Nya, sesungguhnya orang-orang

1153  |bnu Abi Hatin dalan tafsinya (3/734).
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fasik  itu  -yalmi  ahli  kitab-  sama  sehali  tidak  dapat  berbuat
mudharat kapada kalian dengan kekufuran merelra dan sikap mereka
yang mendustahan Muhammad SAW. "

Ihagan    ungkapan     lain,     walaupun    mereka     berusaha
membahayakan   kalian   dengan  kesyirikan   dan   memperdengarkan
kekufuran yang mereka lakukan, namun mereka sama sekali tidck bisa
memudharatlran kalian.

Kalinat tersebut termasuk z.s".ts7fa in"ngafAz., yakni in"s/ats#a-
nya tidak sejenis dengan masJz"rm mz.wh", seperti ungkapan,  j££l e
(;±  .¥\.  ±±   "IIta  tidak  mengeluh  akan  sesuatu  k;:cuali -karena
febaz.A;». " Tentunya kalimat ini dihikayadran dari orang-orang Arab
secara s7.rna 'z. ®enden8aran semata).

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan malma tersebut adalah:

7629.   Bisyr    menceritakan    kepnda    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sa'id  menceritakan
kepada kami dari  Qatadal, tentang  firman Allah  SWT,    J
-'.>'^   ~q\S  ;3zE±}S. "Mereka  sekali-kali  tidak  akan  daint
membuat  rmLdharat   kepada  kamu,   selalrl   dari   gangguan-

gz7nggz4cz» ce/aa» sq/.a, " ia berkata,  "Mereka sekali-kali tidck
akan  dapat  membuat  mudharat  kepada  kalian,  selain  yang
kaliandengardarimereka.«]L54

7630.   Diriwayackan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kapada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi',
tentang firman Allah SWT, -`3i  ~Y€£ f±fi€ J  "Mcreha
sekali-kali tidak akan drpat membuat mudharat kepada kamu,

t]54  Ibnu  Abi  Hatin  dalan  tafrimya  (3/735)  dan  AI  Qurthubi  dalam  tafsimya

(4/173).
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selain   dari   gangguan-gangguan   celaan   sdya,"   Lal  beFTkalha,
"Selainmudharatyangkaliandengarkandarinereka."t]55

7631.   AI  Qasim menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hadiaj  menceritakan
k=#q±di=#.F=#£r'eeE=eghafi;#i%#asha¥'da±t
membuat   mondharat   kepada  kamu,   sehain   dart   gangguan-

g¢#ggzfa» ce/bcr» sa/.a, " ia berkata,  "Maksudnya adalah sikap
SyirikmerekaterhadapUzair,Isa,dansalib.")]56

7632.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
A±TAL¥asapAL:nanthafig=n:riA#=sk#~jg¥±darrifji|£)

-'.>'}   ``Mereha   sekali-kali   tidak   akan   dindt   membuat
mudharat   kepada   kamu,   selaln   dari   gangguan-gangguan
ce/aa» sa/.a, " ia berkata, "Kalian mendengarkan kedustaan dari
mereka  atas  nana  Allah.  Mereka  mengajak  kalian  kepada
kesesatan.M1157

y-#J(5`ty-i,#..f#foL;Pena]mrilan firman Allah SWT:
6rf iS a}an jika mereha beTperang dengirn kanu; pastilah mereka
beTbalik  meLwikan  dirt  ke  belakang  [kalQLh).  Kemudian  mereka
tidok mendapat peTtolongan).

Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  "Seandainya  ahli
kitab  dari  kalangan  Yahudi  dan Nasrani memerangi  kalian,  niscaya
mereka akan kalah dan melarikan diri. "

t]55  |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafaimya  (3/735)  dan  AI  Qurthubi  dalan  tafainya

Hso(££]u7i)biHatindalantafainya(3/735).
]L57  |bnu  Athiyah  dalam  [4/  Afwhar7.f.r  i4/  Wra/.Zz  (I/490)  dan  AI  Qurthubi  dalan

tatsinya(4/173).
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KAI"at'>iffH{d¥33."Pastilahmerehaberbalikmelarikandirt
fe  be/aha»g, "  merupakan  kinaych  atas  kekalahan  mereka,  karena
orang  yang  kalah  pasti  membalikkan  punggungnya  untuk  mencari
tempat  perlindungan,  sementara  lawan  mengejanya  dari  belakang.
Jadi, bagian belakang orang yang kalah ada di hadapan orang yang
mengejanya."

Kalirmat <}!};=±.  4   €#  "Kermdian  mereka  tidak  mendapat
per/oJo#gr#, " maknanya  adalah,  "AIlch SWT tidck  akan menolong
mereka   dalan   melawan   kalian   wahai   kaum   mukmin,   karena
kekufuran  mereka kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, juga karena
keimanan  kalian  kepeda  apa yang dibawa oleh Nabi  kalian  SAW.
Sesungguhnya AIlah SWT telch meletakhan rasa takut di hati mereka,
denganmemberikanpertolongankepadakalian."

Itu merupakan janji AIlah SWT untuk Nabi Muhammad SAW
dan orang-orang beriman, dalan mengalahkan orang-orang kufur dan
ali kitab.

Kalimat ±2;=g+' i dalan kedudukan ra/q', padahal kalimat
j(:`Y.ffjG.di-/.aeam-kansebagalkalimatjawab.Itukarenaungkapan
tersebut (®j+i+. i ;) mengawali kembali pembicaraan, dan kata kelja
di  awal  ayat  diun9kapkan  dengan  menetapkan  hunif »"#  (sebagai
alamat  ra/t7),  maka kalimat tersebut  disanakan dengannya,  seperfi
fiman Allah  SWT, ©  £L23j±g  a  '®'33. Y'j     "D8» /7.dak dz.7.zz.Jlha»
kepada mereka minta udzur sehingga mereha (dapat) minta udzur. "

(Qs. AI Mursalaat [77]: 36).

Kata keljanya diungkapkan dalam kedudukan ra/a'.

Sementara itu, pada kesempatan lain Allah SWT berfiman,  Y'•l±_!;i_F±S"Merekatidakdibinasakansehinggamerehamati."

(Qs. Faathir [35]: 36).

Tidak ditetapkan #"«-nya karena bukan awal ayat.
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u,r,6f€£3,df6±`#,fLife€ti'j.i'al€S{#i'±
I;g~#L>d,`s€i;fa.t#±:£5~fif635£i5.:?9'
j££G>ch,`Se€~ja>€~¢Pty.t6#£3,L@fgt3.6>6j#€

©6j'Ji-i--(j8
"Mereha dmpu:ti kchinaan di monia saia mereha berada,

peculi ii:ka mereha berpegang kepada 1;di (agama) AItch
dan wli (Perianiiem) dengan manusia, dan mereha lchdi

nendapat hem:ur:lca:n dart AIlah dan .rnereha dtiiputi
kerendahan.Yangdemikidnifuha:re.r\amerehahafirket>ch

ayat-ayat Allah dan menbunuh Para rahi tanpa alasan
yang bermr. Yang danikivn itw dtsebch:1¢an rrure:ke. drrhaha

den mezanpoui bates. "

(Qs. Aali 'haraan [3]: 112)
Abu Ja'far berkata:  Firman Allah SWT,

"Mereka-diliputikehirlaan."
'al`Sf # i-£

Kata irjJI  adalah waz¢»  :ii£)I  dari  kata JjJl,  dan  sebelurmya
kami telah menjelaskan hal itu.I ]58  '

Kalimatife{eg.fi"Dz.ma»asa/.ame„kpber¢dr."

Allah SWT menegaskan bchwa kaum Yahudi, sang pendusta
yang mendustckan Nabi Muhammad SAW, ditimpa oleh kehinaan di
manapun  mereka  berada,  baik  di  negeri  kaum  muslim  maupun  di
negeri  kaum  musyrik,  kecuali  mereka  berpegang  pada  peljanjian
AIIah    (dengan    membayar   /.z.zych)    dan   tali    manusia    ¢aminan
keananan)."

]]58  Tafsir surah AI Baqarah ayat (61).
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RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7633.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata: Haudzah menceritakan kapada kami, ia-berkata: Auf

E£.#:€i!i:-ii:J#±,LT#¥;i,ji#;:liz
`    kehinaan  di  mann  soy a merbka berada,  kecuali jika  mereka

berpegang  kepada  tali  Allch  dan  tali  foerjakyian)  dengan
manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah
dan   mereka   diliputi   kerendahan,"   ±aL  beckzto,   "Umat   ini
mengejar-ngejar mereka, sementara Majusi mewajibkan pajck
kepadamereka.wll59

7634.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kani,  ia berkata:
Ibad menceritakan kepada kami dari AI Hasan, tentang firman
AlichswT,€j;3-,df63j¥,1€Li3ji£C'S.i'al€j!{

-,
ur,a

±'£
\ "Mereka diliputi kehinaan di mana soy a mere,ha berada,

kecuali  jika  mereha  berpegang  kepada  tali  Allah  dan  tali

®erjartyian)    dengan   manusia,"   1ai   bedsafa,   "AI+alh   S:`WT
menghinckan    mereka    sehingga    mereka    tidak    memiliki
kekuatan, dan Allah SWT menjadikan mereka berada di bawah
kaki kaun muslin.w 1160

Kata  a/  Aa6/  dalam  ayat  ini  mengapdung  arti  sebab  yang
menjadikan  mereka  aman  dari  kaum  mukmin,  baik  harta
maupun  hambasahaya  mereka,  ya]mi  perjanjian  damai  dan

jaminan keamanan yang telah dijalin sebelum mereka berada
di negeri Islam.

[159|bnu7auzidalamZadA/A/asi.r(I/441).
116°  |bnu Abi Hatim dalam trfeimya (3/735).
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Riwayat-riwayat+ yang-sesuai dengan makna .tersebut adalah :

7635.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia beckata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  mnu  Abi
Najih,dariMujahid,tentangfimanAllahSWT,S{6±-#>€L
"Kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah, " .rabckata,
"Maksudnya   adalch   dengan   peljanjian   yang   ditetapkan-

NyaL. F.iman=trya u,±,hi} 'i£, ±;;i 'Dan tali ®erjartyian) deng:n
ma«eisja',  maksudnya adalah peljanjian yang ditetapkan oleh
mereka.M1161

7636.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang fiman Allah SWT,  j€if
ct,6t € !;;;3 ,at 63 #> t€! ia3S G  'j.i 'al€jl{ ;g ""ere fa
diliputi  kehinaan  di  mana  soy a mereka  berada,  kecuali jika
mereka  berpegang  kepada  tali  Allah  dan  tali  ®erjanjian)
de»gr»  rna"asf.a, "  ia  berkata,   "Maksudnya  adalch  kecuali
den8anperianjiandenganAllahdanmanusia."LL62

7637.   AI  Hasan bin  Yahya menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abdulrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dengan riwayat yang
Sama.I163

7638.   Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

:anidfa?:#eiri:=::#:ni=g£:::tiE)::£#,h]y#>'taL
ct,di^'i;,j;;±fuA'&,"Kecualijihamerekaberpegangkepa7;i;ta;i

]]6]  Ibnu  Abi Hatim  dalam tafsimya  (3/735)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  Zed A/ Mas7.r

""  £i#Xbi  Hatin dalan tafsimya (3/735) dan Ibnu Jauri dalan Zed ,4/ Mas7.r

llcoxL:Lkqdalantafsinya(I/4og).
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ALllah  dan  tali   ®erjartyian)   dengar.  manusia,"   ia  bedsata,
"DenganrfuanjianbersanaAllahdanmanusi;.'`']]64

7639.   Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ahmad
menceritakan kapada kami,  ia berkata:  Asbath Tmenceritckan

i;grz¥;¥fA=.Su#dr>',,t£::a:,::anrmeAr]e'£geYPTe'gr„Y`:}
kepada   riali   (agama)   -Allah   dan. tall   ®erjartyian)   dengan
ma»us7.a, "  ia  berkata,   "Kecuali   dengan  perjanjian   dengan
Allah,danperianjiandenganmanusia."]L65

7640.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja' far menceritakan kepada kaini dari bapaknya, dari Ar-Rabi',
tentangfimanAllahswT,u,r,6f€j;;3~df6;#>Y€£"Eec"a#
jika nereka bexpegang kepade tali Allah dan tall ®erjartyian)
de#gr#  ma»usi.a,"  ia  berkata,   "Kecuali   dengan  perianjian
denganAllah,danpeljanjiandenganmanusia."]]66

7641.   Muhammad  bin  Sa'd  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku   mencchtakan   kepadak`i    ia   berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritakan
kepadaku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  fiman
AllahSWT,a,i,6f£};;;i,dfg#>Y€|i±jsC'J.i"Dz.ma„
saja  mereka berada,  kecuali jika mereka berpegang kepada
tali  (agama) AIlch dan tali  Q]erjartyian)  dengan manusia," i;al
berkata,   "Maksudnya  adalah  perianjian  dengan  Allah  dan

peljanjian   dengan   manusia,   seperti   yang   dikatakan   oleh

''64  Ibnu Abi Hatim dalan tafeimya (3/735) dan Ibnu Athiyah dalam .4/ A/wAarrJ.r

AI Wdyiz (\1491).
]'65  |bnu Abi  Hatim dalam tafsimya (3/735) dan Ibnu Athiyah dalam A/ A4wAarrJ.r

AI Wdyiz (i/49\).
`'66  Ibnu Abi Hatin dalam tatsimya (3/735) dan Ibnu Athiyah dalam A/ "wAarrJ.r

AI Wdyiz (1/491).
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:::Lrmpefri£;in¥]6i`jt?,*3k?3i`k,3,yangmahaanya
7642.   AI  Qasim menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain

menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kfaan¥ydftyan;EFu€,#,;,;:,be;k£,¥;jtfgEer,E:;t,::T„:

soy a mereka berade,- kecuali j{ha mereha berpegang kepada
tali Allah dan tali ®erjartyian) dengan marmsia," .`Mcksndnya.
adalah dengan perj anjian Allah dan manusia. "

IbnuJuraijdanAthaberkata,",4/'a#dwadalahfoab/w//ch."`]68

7643.   Yunus   menceritckan   kepadcku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentangfimanAllahSWT,Sj;=;3,d{a#,fLi~;=e'c}.i
a,di\  "Di  mana  saja  mereha ~berada,  ke;uali  jika  mereha
berpegang  kepada  tali  Allah  dan  tali   ®erjakyian)   dengan
ma#as!.a, "  "Kecuali  dengan janji,  dan  yang  dimcksud  dalan
ayat ini adalah kaum Yahudi."

Ia berkata, "4/ Aab/zf artinya perjanjian."

Ia  berkata,   "Itulah  perkataan  Abu   Haitsaim   At-Tayyahan
kepada Rasulullah  SAW,  ketika kaum  Anshar datang  kepadanya di
Aqabch,  'Wahai  manusia,  sesungguhnya kani  memutuskan  Az.ba/ow

yang ada di antara kani dengan manusia'. J7z.ba/¢# adalah perianjian."

Ia  berkata,  "Orangcorang  Yahudi  tidak  akan  anan  kecuali
d£;,p;.q6Tg,gy2+¢£O¥jafjan6.3O{[:£a%:„,¥dTfa:yoarta]:n::O¥;:i

']67  |bnu  Abi  Hatin  dalam  tafsimya  (3/735)  dan  AI  Qurthubi  dalam  tafsimya

(4/175).t!68  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/735).
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yang  mengikuti  hamu  di  atas  orang-orang yang  hafir  hingga  Hari
Kf.amaf'. " (Qs. Aali 'Imraan [3]: 55).

Ia berkata, "Tidak ada satu negeri pun yang dihuni oleh orang
Nasrani  kecuali  dia  berada  di  atas  orang  Yahudi,  baik  di  Timur
maxpun  di  Barat.  Mereha  semun  dalam  keadaan  hina  di  berbngai
negeri. Allah SWT berfirman,   \£±i  €i'bl -  -;±:£;€j  'Da» fomz.
bagi-bagi mereka di dunia iud menifadi beberapa golongan'." (Qs. AI
A'raaf [7]:  168).

Dalan ayat ini maksudnya adalah orang ¥ahudi. I t69

7644.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain,   ia   berkata:   Aku
mendengar   Abu    Mu'adz    berkata:    Ubaid    bin    Sulaiman
menceritakan kapada kami, ia berkata:  Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata tentang firman Allah SWT,   ,df S j3; Y€£
u3,dr^  'd,  j;;i "Kecual; jika mereha berpega;g ipa-%a'ta;i
(agama)   Allah  dan  tali   foerjanjian)   dengan  marl:usia,"  ial
berkata,  "Mcksudnya  dengan peljanjian yang  Allah tetapkan
danpeljanjiandenganmanusia."]L7°

7645.   Yahya  bin  Abi  Thalib  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:
Yazid   mengabarkan   kepada   kani,   ia   berkata:   Juwaibir
mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, dengan riwayat

yang sana.

alasanp:::=a:rh:rf¥:a;a#kfal::a¥:,i;r£=#:e,;;a£.a£;n€Tg

''69  As-Suyuthi dalam ,4d-D#rr j4/ "4#ts#r (2/227) dan ia menuturkan sunbemya

„roke::dKaa#dJaai':Aft:|aal'(#;97).
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Pertama:  Sebagian ulapia Nalwu kufch bexpendapat bahwa

yang in;njadikan adanya hunif ba pada kata .tj::+„, adalah kata kerja
yang disembunyikan. Ungkapan lengkapnya ad;lari,

i'+F;± •,#l=jfugivul,#'tJ:+
"Mereha   di|iputi   kehinaan  di  mana   soy a  mereha  berada,

ke:Salimereka@e_r_;eggngalkepadataliAllah."

Diantarabuktinyaadalahpckataanseorangpenyair,t]7]

53j ,,jio, ;G3; I;=jo, j3    #   =G+; Lif kfa; ¢!i;
"Did melihatku d_qn datapg dengan kedua talinya, ia tertahan harena

rasatakut,tetapiadakecerdasanpadataliitu,jugakecekatan."]]72

Maksud ungkapan tersebut adalah `€:i::i :=j±i ":I)afowg dengr»
membawa kedua talinya. "

Peckataan|almya,1173

+:i ,rji jjjcL t,fy #  rf +fli LGjcL g±i
J± tf¥ ,1=: :=J,i  #  d;TJ * :TJ;, Jii, Lj
._,,,,

" Bunga-bunga masa berlaku-lembut kepadaha, dengan perlahan aha

mendekat bagaihan seorang pemancing yang mendekati ikannya.

Dengan langkch kecil sehingga orang melihatha jalan dengan haki
yangterihat.N1174

I ]7L  Orang yang mengatckannya adalah Humaid bin Tsaur AI Hilali.
I ]72  Bait ini dituturkan dalam Diva#, Ma 'a#j. ,4J gwr `an ( I/230), dan i4/-£J.sa# (eJ).
]]73  0rang yang mengatakannya adalah Abu Ath-Thaman AI Qaini,  Hanchalah bin

Syarqi, dari bani Kinanah bin AI Qain. Dia salah seorang Ma'mar. Bait syair ini

I.74J;u££:din?i:::¥¥|:£ep#a#i?%Zra`£ad;(1/23o),A/A4:a'¢#jA/Kabi.r(1214),dan
4/-£i.scm (j>). Kata jJ-u maksudnya adalal yang berjalan dengan pelan.
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Maksudnya`adalal(rat,.J±).
~

Jelasnya,  dalan  kasus  ini,   anal  #'z./  yang  dibuang  tetap
diberlakha.

Akan  tetapi,  honsap  seperti  ihi  dianggap  lemch  oleh  ahli
bahasa, dan jauh dari kebiasaan orang Arab. Dalil-dalil yang mereka
ungkapkan,   yalmi   bebequ   bait   tersebut,    sama   sekali   tidck
menunjukkan kebenarm pendapat mereka. Rincinya:

Perkataanpenyair(`ifa{;jf3)jelasmenunjukkanbchwaunta
itu datang  dengan menegapg tali,  maka redaksi  secara apa  adanya
tidak membutuhlran kafa me7negzz»g (3\Li¥I), dan humf ba itu sendiri
merupckansfri.hahbagilraiinat+#3(Diam'elihatku),sepertikalimatUi
&t yang sudah dinyatalran srmpuma.  Orang yang hanya mendengar

juga memahami  mcknanya,  sehingga tidck  membutuhkan  kata atau
kalimat  lain  yang  menjadilrm  sebab  adanya  huruf  ba.  Maknanya
yaitu, "Aku memohon pertolongan kepada Allah. "

Kedua:  Sebagian ulana Bashrah berpendapat bahwa kalimat
&1   Cr  J:={   1!  adalah  Zrfu+:s7aa  dari  ungkapan  di  awal.   Ia  berkata,"Zck¥<;PgrT,£;:b:t##:„¥rfi;=:,aAaL:¥a:gw,T;aAt`e:#.:<,.

dalam surga, keouali ucapan saham'. " (Qs. Malyam |19|..  6Z).

Ketiga:  Kalangan Tina Kufan  bexpendapat  bchwia kalimat
tersebut adalaln istitsna m\Lttasil ¢mustatsna den mustatsna minha-nyaL
satujenis),jadimaknanya,

"Mereka diliputi kehinaan di rrlana saja mereka berada, kecuali

mereka berada di tempat tali Allah."

Serupa dengan un8kqu,
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®fao,,iij®y;:i=ftyijirjji#®c~f*
"Mereha dilipiuti kehinaan di mana soy a mereha berada, kecuali di

tempat ini.„

Pendapat  ihi  juga  tidak  benar,   yakni  mereka  menyatakan
bahwa kalimat tersebut sebagai i.sf7.ts#cr m2f/Jafz./, karena j ika demikian
maka  kaum  tersebut  tidak  berada  dalam  kehinaan  ketika  mereka
berada  dalan  ikatan  Allah  dan  manusia,  padahal  hal  itu  bukanlah
salah   satu   si fat   Yahudi,   karena   bagaimanapun   keadaannya   dan
dimanapun  keberadaan  mereka,  tetap   saja  mereka  berada  dalan
keadaan    hina,    seperti    penafsiran    yang    telah    kani    sebutkan
sebel-ya.

Lebihjelasnyapkamiulangi,seandainyakalimat,dfg#>Y€L
a,di^:i,a;;a"Kecualijihamereka?:rpegang.kepa_da_taliA116hd::
tall   ®e;jdyian)   dengan  manusia,"   rmemxpalK;an  istitsna  muttashil,
maka jika mereka berada di  atas  perjanjian  dan  kesepakatan,  maka
mereka tidak diliputi kehinaan. Jadi, makna demikian berbeda dengan

yang disifati oleh Allah SWT tentang mereka.

Abu Ja'far berkata: Menurut pendapat kani, huruf ba dalam
kalimat  ,df a j;; Y€L didapatkan karena kata kelja sebelum z.sf„s»a
menuntut keberadaan huruf ba. Jelasnya, malma kalimat   ij=ii .`=-:*
I)is' us:i irjJ` adalah,

®fo Lf iruli # .c.:+ir Lfr v! iir&i,a, + #3 &, dr H
"Mereka ditimpa kehinaan di tempat mama sofa mereka dapatkan,

kecuali dengan tali dart Allah dan manIAsia."

Jsfz.tsita tersebut sama sekali terputus dengan mwsfcrs#cr mi.#¢w-

nya.
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Jedi,  makna ungkapan tersebut edalah,  "Akan tetapi  mereka
hidup  dengan  izin  dari  AIlah  dan  ikatan janji  yang  telch  mereka
tetapkan dengan manusia."  Hal itu sana seperti ungkapan dalam ayat
berikut ini, a=  i`ic-.3 j:i;; ®i gt,i?,  €gc3 "D¢# Jz.dot /ay¢t
bagi seorang mukmin membunuh sdorang mukmin (yang lain), kecunli
hare#a /ersa/aA frj.ddt Se#gr/.a/. " (Qs. An-NisaB` [4]: 92).

JedLkata(ha.I)walaqundalamkeadaan»asAabkarenaanal
yang  ada  sebelum  I.s/I.ts#a,  namun  sama  sekali  tidak  bersambung
(secara  makna)  dengannya,  dalam  arti  layck  baginya  membunuh
karena  tersalah,   akan  tetapi  maknanya  adalah  terkadang  seorang
mukmin pun membunuh karena tersalah.

Demikian pula yang berlaku pada firman Allah SWT,  I;Za; usii
&1 J® J:=! b!,  kendati adanya huruf ba disebabkan oleh ami./ seb'elun
I.s/I.ts#a. Hanya saja, secara makna, sana sekali tidck berkaitan dengan
kata  sebelum   I.s/7.ts»a.   Artinya,  tidak  berarti   bchwa  jika  mereka
didapatkan maka kehinaan itu hilang,  akan tetapi kehinaan itu tetap
ditimpakankepadamereka,bagaimanapunkeadaanmereka.]]75

¥,ji>p€¥#T;I#T:3fa=tg'a6hDfF;g-ij52~i6€i£*t#,
a}an mereka kembali mendapat kemuTkaan dart AltqLh dan in;r6ka
diliputi kerendahan. Yang demti{inn itu karena nereka kof ilr kepada
ayatquyat Allah dan membunuh para nabi tarspa alasan yang ber\ar).

Abu Ja'far berkata:  Maknanya adalah,  "Mereka membawa
kemurkaan  dari  Allah,  lalu pergi  sebagai  orang-orang  yang  berhck
mendapatkannya."

'']S  A| Bahr AI Mwhith (3130S).
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Sebelumnya kami telah menjelaskan asal kata tersebut beserta
berbagai  dalilnya.  Demikian  pula  makna  kata  fu.I  dengan  arti
kehinaan dengan kefakiran dan kesulitan hidup, serta makna kalimat
kemurkaan dari Allah SWT.I ]76

Fiman Allah SWT, Sf 5J3.6> 6j±S   (j€ #t> dl,`'} ''yng
demikian itu harera mereha haf iir kepada ayat-ayat Allah. "

\'``t    Makna  ayat  tersebut  adalal,  kemurkaan  dan  kehinaan  yang

mereka dapatkan dari Allah SWT disebabkan oleh kekufuran mereka
terhadap  ayat-ayat Allah,  tanda-tanda kebenaran para nabi-Nya,  dan
segala kefardhuan yang Allah tetapkan bagi mereka,  serta perbuatan
mereka   yang   membunuh   para  nabi,   sikap   mereka   yang   sangat
memusuhi Allah SWT, dan keberanian mereka dalam melawan Allah
atas nana kebatilan.

Abu   Ja'far   berkata:   Maknanya  adalah,   mereka  ditimpa
kehinaan  dimanapun  mereka  berada,  kecuali  karena  janinan  dari
Allah dan manusia. Meieka pun pergi dengan disertai kemurkaan dari
Allah  SWT.  Mereka juga ditinpa kehinaan dalan bentuk kesulitan
hidup dan kefakiran, karena mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allali
serta  hujjah-Nya,  membunuh  para  nabi  tanpa  alasan  yang  benar,
zhalim dan agresif.

Penakwi]an rirman Allah SWT:   £Lj'J=. ijg (jj:i  6> &~`S
a{ci;ng  demikian  itu  disebabkan  mereka  durhaka  dan  melampaui
batady.

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Kami melakukan hal
itu kepada mereka karena kekufuran mereka, perbuatan mereka yang

'`76LihattafsirsurahAIBaqarahayat(61,91).
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membunuh para nabi, kemaksiatan mereka kepada Allah  SWT,  dan
sikap mereka yang melampaui batas terhadap perintch Allah SWT. "

Sebelumnya kami telah menjelaskan makna lafazh ;la±¥I pada
lebih dari satu tempat, dan kani anggap cukup, sehingga tidak perlu
diulangkembalipadakesempatanini.L]77

Allah SWT mengabarkan kepeda hamba-Nya apa yang telch
Dia  perfuat  kepada  satu  kaum  dari  ahli  kitab;  Allah  SWT  telch
menghinakan   mereka   di   dunia  dan  mengancani   mereka   dengan
siksaan yang sangat pedih di akhirat kelak, karena sikap mereka yang
menentang hukum-hukum Allah, dan karena mereka telah mendobrak
segala larangan-Nya.

Ini  semua tentunya  merupakan  pelajaran  bagi  manusia,  dan
mengingatkan  manusia  sebab  bencana  yang  mereka  dapatkan,  agar

para hamba-Nya itu  selalu  ingat dan kembali  kepada-Nya.  Itu juga
merupakan nasihat agar manusia tidak mengikuti jalan mereka, yang
telch mengin9kari segala hikmat yang Allah berikan kepada mereka.

Riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah:

7646.   Bisyr    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,   6> j»,`S
6®'#. Isrfe3  li=S  "Yang  demikian  itu  disebabkan  in:re-ha
durhaka    dan    melampaui    batas,"    ±a.   bedsata,    "]a\ihi\ah

perbuatan maksiat dan sikap melanpaui batas, karena orang-
orangsebelumkalianhancurkarenakeduanya."]]78

eec

]]77  Lihat tafsir surah AI Baqarah ayat (61).
']78  Ibnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/737) dan Ibnu Athiyah  dalam A/ M#A¢rrJ.r

AI Wofiz (I/491).
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#€f€~€`:,fiijj3.`:6|¥.#ii,;,`¢"iii¥S.{Ffi5±-3.7=(#'
©6D3*Efj

``Mereha ifu tidck same; di antora chzi kjtob jfu add

gozongun yang ben)alc« horde, mereha membaca oyat-ayat
Alhah pads beberapa walou di mazan hard, sedrng mereha

iuga bersuind, (sembakyang) ."
(Qs. Aali Tmraan [3]:  113)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Di antara chli kitab
ada yang beriman, dan tentunya mereka tidak sana dengan orang kafir
di antara mereka, akan tetapi mereka beragam, baik dalam kebaikan
maupun keburukan. "

Allah    SWT    berfirman,    "merefa    /ida*    gama,"    karena

i6=i#¥Zf¥eE?;`#,,gf¥an!g?e,##T€:,:Fj
baik   bagi   mereka,   di   antara   mereka   ada   yang   beriman,   dan
kebanyakan   mereka   adalah   orang-orang  yang  fasik."   (Qs.   A;Ail
'Iuraan [3]:  110).

Allah SWT lalu mengabarkan si fat kedua kelompok tersebut,
bahwa keduanya tidak sama, yakni yang mukmin tentunya tidak sama
dengan yang kafir di antara mereka.

Allah  SWT  lalu  menjelaskan  si fat  kelompok  yang  beriman,
dan memuji  mereka.  Adapun  sebelumnya,  Allah  SWT menjelaskan
si fat kelompok kafir di  antara mereka,  diantaranya tidak punya hati
dan pengecut, hina,  sengsara,  dan mendapatkan  siksa di  dunia serta
akhirat.
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Allah   SWT   kemudian   menjelaskan   si fat   kelompok   yang
beriman,  "Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus,
mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa walctu di malani hari,
sa#tmfkaj,T;:„b:I;/:jAnd#aTf8a„aey„a:e:|nA8«:ao:LaTgTo-r¥%:'y:S„f:

bertakwa."

Kalimat iij.6 ki "Go/ongr» yng ber/afaf /«ras" di-ra/¢ '-kan
derLgan \edirrm:I +is±\ \±i .¢ "Di antara ahli kitab itu ada.:.. ".

Sebagian   ulama   nahwu   Bashrah   dan   Kufah,   serta   para

pendchulu mereka, beranggapan bahwa sesungguhnya kalimat setelch
+

kata fl3:. dalam ayat iri adalah bdr/ dari kalimat fl]}:. itu sendiri. Jadi,
makna ayat tersebut adalch,

c+i3 J£, ;Cl &, -1-i

"Tidak sarrla, yakni  di  antara ahli kitab  ada  golongan yang

berlaku lurus, mereha membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu
di malanrl hart, sedang mereka juga bersuifud, sementara yang lainnya
adalahkafir."

Mereka    pun    mengatakan    bahwa    golongan    lain    tidak
diungkapkan   dalam   ayat   ini,   karena   dianggap   cukup   dengan
mengungkapkanyang|ainnya.)'79

Mereka lalu memberikan contch lain, seperti dalam perkataan
Abu Dzuaib,

9\{jfu, 1:i,;i tjjoji I:; t£=:,    #  ti7;S tj! 'iJ:ji \a`! :=;=4±-,,,

I [79  AI Farra dalam Ma '4"j. j4/ gcjr `a# (lQ30, 231) dan AI Qurthubi dalam tafsimya

(4/176).
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" Hatiku telch berbuat jahat karenanya, aku dengar perintahnya,

padahal aha tidak tchu, apakch mencarinya adalah petwkyuk (atou
bukan)?Nu8o

Dalam  bait tersebut  si penyair  tidak  meneruskannya  dengan
kalimat Ji3 i:i ii (atan bukan petunjuk), karena menganggap terwakili
denganfalimatlb3i(apckchmencarinyaadalahpetunjuk?).

Mereka juga berhujjah dengan ungkapan lain,

i.I:z€; ±G G°j3 *1 j;i  #  4£=i *i ts?.ji Of j}l;i
I)

"Ketiha aku melihatmu, aku tidek taha apahah kegalouan telah

meliputiku, karena orang yang sedang bingung teritunya banyak dian
tidaktentu.1^181

Abu Ja'far berkata: Padahal mereka juga menyatakan salah
ketika seseorang berkata 'rii ;I;a  ''Samo s¢/.a bcrgr. 4#da berdz.".... "
ketika  makna  yang  dimaksud  adalah  a:lrf  ii  'l:=Si  ;`;=^  Mereka
berkata,  "Kalimat  kedun bisa  dibuang jika  dianggap  cukup  dengan
satu  kalimatnya  saja,  misalnya  kalimat  I,b:i  a  atau  tfj°3i  I;,  karena
kedua kalimat tersebut dianggap  cukup  hanya dengan 'menyebutkan
salah satu kalimat setelahnya. Adapun untuk lafazh g`j}:t maka mereka
tidak  menganggap  cukup  hanya  dengan  menyebutkan  satu  kalimat
saja setelahnya. "

Jadi, dalam hal ini mereka lalai, kenapa mereka membenarkan
konsep  tersebut  pada  ayat  ini,  padahal  di  antara  pendapat  mereka
adalah tidak berlakunya kebolehan tersebut untuk kata SIJ:l.

Mereka  pun  salah  dalam  menafsirkan  ayat,  karena  kata  £`j}=.
dalam  ayat  tersebut  adalch  kalimat  fcrm  (sempuma),  bukan  seperti

yang mereka katalkan.

\\80  Dtwan A| Hudzaliyyin (lnl).
I `8t  AI Farra dalam Ma 'ow. ,4J gwr `a# (1/231).
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Te|chdijelas)qubahwafimanAllahSWT,#iii¥Sj.{eli&;.
±5=5,fe  "Di  antara ahli  kitab  itu ado  golongan yang b;rlaku iurus-,"

ssampal tiga ayat setelahnya, turun kepada sekelompok Yahudi  yang
masuk Islam dengan baik.

Riwayat yang sesuai dengan pel}jelasan tersebut adalah:

7647.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  ia
berkata:    Muhammad   bin   Abi   Muhammad   menceritakan
kepadaku dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair, dari mnu Abbas,
ia berkata,  "Abdullah bin Salam masuk Islam.  Demikian pula
Tsa'labah bin Sa'yah, Usaid bin Sa'yah, Asad bin Ubaid, dan
semun orang yang masuk Islam dari kalangan Ychudi. Mereka
beriman dan masuk Islam dengan baik dan taat. Ketika itu para
ulama Yahudi dan orangrorang kafir berkata, 'Tidak ada yang
beriman kepada Muhammad dan mengikutinya, kecuali orang-
orang  buruk  di  antara  kami!   Seandainya  mereka  memang
manusia   pilihan,   maka  mereka  tidak   akan   meninggalkan

ngama  nenek  moyang  mereka  den  beralih  kepada  aganiali#¥-'`.:##flL#s#.;g#.7=fi#e:e-:y,.:;;#T
sama;  di  antara  ahli  kitab  itu  ada  golongan  yang  berlaha
lurus, mereha mem.baca ayat-ayat Allah.. . ' hinggal fir"an-Nya,
':nd}±L;1'ct,±+±jl3'...rierek:itutermas¥.k^^orang-orangyang

She/I.A,.. " (Qs. Aali 'Iuraan [3]:  1 13-1 |4).)]82

7648.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin
Bukair menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq,
ia  berkata:   Ibnu  Abi  Muhammad  (maula  Zaid  bin  Tsabit)
menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Sa'id   bin   Jubair  atau

]]82  An-Naisaburi  dalam  Asbab  j4#-IV#zw/  (hal.  66)  dan  Ibnu  Jauzi  dalan  Zad i4/

hfasl.r(1/442).
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Ikrimch  menceritakan  kepadaku  dari   Ibnu  Abbas,   dengan
riwayat yang sana.

7649.   Bisyr    menceritakan    kepada    karni,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan

.fa,`k#=.#$3,an|gfia;.d2fBt::#e8faf]::dfi]S¥msaydl'a#'£'
r<.-   ahli  kitab  itu  ada  golongan yang  berlaku  lurus,"  .+a bck;2wh,

"Tidak  semua kaum  itu hancur,  masih  ada di  antara mereka

yangberimankepadaA||ah.M1183

7650.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman-Nya,
-iL.b   -iiT  ''Go/ongo7® ycng  bcr/crfuf  /#rws, "  "Mereka  adalah

Abdullch bin Salam, Tsa'labah bin Salam beserta saudaranya,
Sa'yah, Mubasyar, serta Usaid dan Asad ®utra Ka'b)." I ]84

- Ada yang berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah ahli

kitab  dan  umat  Muhammad  yang  berlaku  lurus  dengan  hak  Allah.
Mereka di sisi Allah tidaklch sama (kedudukannya).

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7651.   Muhanmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari AI Hasan

:ei:fuygari|-Ai-#ai,,¥6A¥£Tllch#PiM!=ais'u:.,i2ff2er[£}
"Mereha itu tidak sama; di antara ahii hitab itu ada golongan

k#%aFiiii:

t'83  As-Suyuthi  dalam Ad-Dwrr j4/ Ma#tswr (2/65)  dengan menuturkan  sumbemya

iiacies?::ayu4£iddbaFanH¥Td:bd;„A"a#tswr(2/65)tanpamenuturkansumbemya.
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}iowg bet/aha /"rzis, " "Tidaklah sana antara ahli kitab dengan
umatMuhammadsAw.wll85

7652.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada

5i:i,£taenbe:kga:inAib=t]:esn#,¥#.d{adkf¥.¥(a:
I,   _  -2, "Mereka itv  tidak san'Ia;  di  antara  ahli  kitab  itu  ada

go/o#grr# y¢#g  ber/aha  /wrms, "  ia  berkata,  "Tidaklah  orang-
orang Ychudi itu sama dengan umat yang berlaku lunLs." I t86

Abu Ja'far berkata: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa

::::=pya¥a8kbeal::ata¥gy,anri,i,e#?rae¥T,„b#d:::£as#at,:r;±u:
berita dari Allah SWT tentang orang-orang beriman dari kalangan ahli

g#,d,¥F:r¥g-¥.fkg;r£.i,,:,¥„a,a=;r;:/az..##z.#afi#/o£:£
yo»g  ber/afaf  /zzr"S. "  adalah  awal  berita  yang  lain,  yakni  tentang
pujian  kaum  mukmin  di  antara mereka, juga  tentang  sifat  mereka.
Pendapat ini seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, dan
IbnuJuraij.

+,
Kalimat aij.C kimaknanyaadalahkelompokyangberdiritegak

di atas kebenaran.

Sebelumnya  telah  kami  jelaskan  makna  kata  ifql,  sehingga
tidak perlu diulang kembali.

A,

ParaulamatafsirberbedapendapattentangkhaaiJ.l@l.

'`85  A|  Baghawi  dalam  Ma'a/I.in  .4/-ranzl./ (I/534)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  Zad ,4/

A/asz.r(I/442).
`'86  |bnu Abi Hatin dalam tafeimya (3/738) dan  lbnu Athiyal dalam .4/ "wharrJ.r

AI Wofiz (1/492).
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Pertama: Berpendapat bchwa maknanya adalah yang adil.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7653.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kani,     ia     berkata:     Isa

t::Lcegri:=akte¥=trsk»£,]]::r¥::,4bk:jih;adz+Mchuj:d;
adil."'187

Kedua:  Berpendapat  bahwa  maknanya  adalah  yang  berdiri
tegak di atas Kitabullah dan segala perintah yang ada di dalamnya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7654.   Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada  kani  dari  Qatadch,  tentang  kalimat,  'ifi6   Jipii,  ia
berkata,  "Maknanya  adalah  berdiri  tegck  di  atas  Kitabullch
sertasegalakefardhuandanaturan-Nya."]]88

7655.   Diriwayatkan  kepadaku- dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi

:ea:fi:gm=eitckAlTchk#,k#=i6di},¥r¥aa'tf,a#MAiriRib;:
adalah berdiri tegak di atas Kitabullah serta segala kefardhuan
danaturan.Nya.M1189

7656.   Muhammad  bin   Sa'd  menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritakan

Eel::TWTd,an,=::P,£y##J:n;.,#:r,ka?a?TMg£=yana
't87  |bnu Tauzi dalam Zadj4/ A4as!.r (I/422).
t'88  |bnu Athiyah dalan j4/ "#Aarr!.r ,4/ war/.J.z (1/492).
][89  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/738) dan Ibnu Athiyah dalam 4/ Mwfrarr!.r

AI Wofiz (\149Z).
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adalch umat yang berdiri tegak di  atas hidayah dan perintah
Allah  SWT;  tidak  meninggalkannya  seperti  kelompok  lain

yangtelahmeninggalkandanmengabaikannya."]]9°

Ketiga: Belpendapat bahwa malmanya adalah orang yang taat.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7657.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada

§=ii,i:e::kgafaifba£L:e;#:#=,fifefi¥,d:Gko¥ig:#y£„S:
ber/afu  /«rmsr, "  ia  berkata,  "Tidaklah  kaum  Yahudi  seperti
umat ini, yakni umat yang tunduk patuh kepada Allah." I ]9L

Abu   Ja'far   berkata:   Pendapat   yang   tepat   adalah   yang
dinyatakan   oleh   Ibnu   Abbas,   Qatadah,   dan   ulama-ulama   yang
sependapat    dengannya,    seperti    yang    telch    kami    riwayatkan
sebelumnya,    walaupun    penafsiran    yang    lain    -sebenamya-
mendekati makna tersebut.

Jelasnya, makna kata a4.6 adalah berdiri tegak di atas petunjuk,
Kitabullah,  segala  kefardhuan,  dan  syariat-Nya.  Sesungguhnya  adil
dan kebaikan lainnya merupakan sifat orang-orang yang berdiri tegak
di atas Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.

Pendapat tersebut serupa dengan yang diriwayatkan oleh An-
Nu'man bin Basyir dari Nabi SAW, bchwa beliau bersabda,

...`a=£:.,`:,r3r:,:ji+\{;;¢3l}°lJ&1J)iij>fi:\£jlJ±
®,,

T,        ,    ,

''9°  Ibnu  Abi  Hatim  dalam tafeinya (3/738)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  Zac7 .4/ "asJ.r

iiglA]i/484a2Aawida|anMa'a#mAf-rane#(I/534).
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"Perurnpamaan orang yang berdiri tegak di atas hIAkum Allah

dan  menunaikannya,   adalah  bagaikan  satu  kaum  yang  menaiki
Sebuah kapai .... Ihl92

Malrsnd kalinat  "berdiri  tegak di  atas  hukum Allah"  aidalah
orang  yang  memegang  teguh  perintah-Nya  dan  menjauhi   segala
larangan-Nya.

Abu  Ja'far  berkata:  Jadi,  makna ayat  tersebut  adalah,  "Di
antara ahli  kitab  ada segolongan yang memegang teguh  Kitabullah,
berdiri tegak dalaln mengamalkannya,  serta mengamalkan apa yang
dianjurkan oleh Rasulullah SAW."

Penakwi]an  f]rman A]]ah:    F5  #€t  €~€`:  ,Ji{  Et3.I:   61¥.
'o)'3S:i. (Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waklu di

malQLm hari, sedang mereka juga bersujud [sembahyang]).

Abu Ja'far berkata: Makna dari ungkapan  "a)/c7f-ayc7/ .4//aA "
dalan firman Allah SWT, Si 5J;.I: 6*¥. "Mereha mcmbaca a);a/-a)Aa/
[4//aA"  adalah   pelajaran   dan   nasihat.   Mereka   membacanya  pada
beberapa    waktu    di    malam    hari,    mereka    mempelajari    dan
mentafckurinya.

Kalimat rft  €~81:    artinya pada waktu-waktu malam.  Berfuk
tunggal dari kata £UT adalch S'!, seperti ungkapan seorang penyair,I ]93

*,

:)£:; i£, ;c2j p9; jf i   #   #~ce,: £api ,Lri:i }; ;ii
"Dia manis dan pahit, lentur dan kuat, bagaikan anak panah,

demikianlahdisepanjangwakfunya."]]94

t]92  Diriwayatkan  oleh  AI  Bukhari  dalan  f4ry-fyi.rhaA  (3493)  dan  Imam  Ahmad

dalam MusMnd-nya (4/269).
t ]93  0rang yang mengatakannya adalah AI Muntanakhil AI Hudzaili.
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edalch£!d(adiu:i:i::,?m8#haT=ThaTfa;¥#ankga:n;£
tunggalnya ndalch ui..

Para  ulama  tafsir  bcheda  pendapat  tentang  makna  ayat
tersebut:

Pertama:   Sebagian  bapendapat  bahwa  maknanya  adalah
waktu-waktu malan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7658.   Bisyr    menceritakan    kapada    lrami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kanri,  ia  berkafa:   Sa'id  menceritckan

#Pta£`:k¥i¥.`?#harTfgivF;u?_I;ch8,SAY,:;p68+:-
beberapa  waktu  di   malan  hari,"  Lal  beha:}a,  "qualhaanyal
adalah)beberapawalmidima|amhari."]]95

7659.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kapada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi',

:eand¥b8ebfie:p¥wAlich:¥±`'#F]£chwamahaanyaada|ch
7660.   AI  Qasim menceritakan kapada kami,  ia berkata:  AI  Husain

menceritakan  kepada  kanri,  ia  belkata:  Hajjaj  menceritckan
kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu  Junij   berkata:   Abdullah  bin
Katsir berkata:  Aku mendengar orang Arab  berkata,  tentang

wfirmckfuand£#LJ?i.i:';"Makrmyaedalal,padabeberapa

""  Divan AI Hudzail (213S), Ma¢ae AI Qur`an (11102:), Sirah Ibni Hisyam (2/20®,

dan Al-Lisan (SD
]'95  Ibnu Abi  Hatim dalam tafsimya (3„39) dan Ibnu Jauzi  dalam Zad j4/ "asJ.r

llou{£f#A)biHatimdalanfafsinya(3„39)-
']97|bnuAthiyahdalam.4/"#4arrj-r,4/Wa/.ie(I/493).
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Kedua:   Bexpendapat   bchwa   maknanya   adalch   di   tengah
malan.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7661.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada

*{{Lg:;,i:e::k::,:rnA:ba£[:e;C##i;:a,ia(k£,;d6anfa,pA::

berkata,"Maknakalimat#€t€~6\:adalahditengahmalam."]]98

Ketiga:  Bexpendapat  bahwa  maknanya  adalah  orang-orang

yang melakukan shalat lsya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7662.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Isa
menceritakan kepada kani dari lbnu Abi Najih, dari AI Hasan

::#tL±#€%,:gfA¥.#;L¥i¥.n,,#e:::d':eon:#a:aft;«=
ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari," Lal be+ka:fa,
"Maknanya    adalah    shalat    Isya,    mereka    melckukannya,

sementara   selain   mereka   dari   kalangan   chli   kitab   tidak
melakukannya.Mll99

7663.   Yunus   menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ychya  bin  Ayyub
menceritakan  kepada  kani  dari  Ubaidillah  bin  Zahr,  dari
Sulaiman, dari Zin bin Hubaisy, dari Abdillah bin Mas'ud, ia
berkata,   "Rasulullah   SAW  pemah  tidak  mendatangi   kami
untuk melckukan shalat Isya hingga larut malam,  dan ketika
beliau datang, di antara kani ada yang melakukan shalat. Ada

I '98  |bnu Athiych dalam j4/ M#*arri.r .4/ Jya/.J.z ( 1/493).
I '99  |bnu Jauri dalam Zad ,4/ "asJ+ (1/443).
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pula yang sedang tertidur. Beliau kemudian memberikan kabar
ge"hilal dengan bersaleda, 'Tidak seorang pun dari ahli kitab
me/ahaha»  £Aa/af  z.#z../'  Allah  SWT  lalu  menurunkan  fiman-

¥o:3j±i,,fg,;'fefr=-,:`i+i-a,=fm#:fdi£.!'?ia!.,3.f#,
ada golorigan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat
Allah  pada  beberapa waktu  di  malam  hari,  sedang  mereka

jugaberslyud(sembakyang)I.Nuno

7664.   Yunus  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Ali  bin  Ma'bad
menceritakan kepada kami dari Abu Yahya AI Khurasani, dari
Nashr  bin  Tharif,  dari  Ashim,  dari  Zirr  bin  Hubaisy,  dari
Abdillah  bin  Mas'ud,  ia  berkata:  Rasulullah  SAW  datang
kepada kami ketika kami sedang menunggu shalat Isya, beliau
belsehoda,  "Tidak  se6rang  pun  pemeluk  berbagai  agama  di
muha  bumi  menunggu  shalat  pada waktu  ini  selainf kalian'.``

#¥.a£:[ch#€sf¥,;in,;£¥:an6Lg¥±T6ya#£f.#.i,£{
" Mereha`itu tidak sama; di antara ahii hitab itu ada golongan

yang  berlaku  lurus,  mereka  membac`a  ayat-ayat  Allah  pada
beb?rapa waktu 3Of malam hari, se;aang mereha juga bersujud

(Se;a;kyanal.nf201.

Keempat:  Beapendapat  bahwa  maknanya  adalah  satu  kaun

yang melakukan shalat antara Maghrib dan Isya.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7665.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada kani,  ia berkata:
Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kani,   ia  berkata:   Ats-
Tsaul   mengabarkan   kepada   kani   dari   Manshur,   tentang

]2°°  Ath-Thabrani  dalam ,4/ Kcrbi.r (10/162),  Abu Nu'aim dalan A/ fJJ./yafo (4/185),

danAIHaitsamidalanA4ajmq'4z-Zowa`id(I/312).
]2°]  A| Haitsani dalan Ma/.ma' Az-Zowa `J.d (I/312).
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fi:¥¥+lip;s#¥tTis`#3#¥f:„¥Le#.i,*{zd¥.A£:%;*;
antara ahli kitab itu ada golongan yang berlcku lurus, mereha
membaca  ayat-ayat  AIlah  pada  beberapa  waktu  di  malam
hari, sedang mereha juga bersujud (sembakyang). "

Ia  berkata,  "Telah  sampai  kepadcku  sebuah  riwayat  bchwa

yangdimaksuddengannyaadalahantaraMaghribdan|sya."1202

Abu  Ja'far  berkata:  Beberapa penafsiran  tersebut  berbeda
redcksi, tetapi dari sisi makna saling berdekatan.

Jelasnya,   Allah   SWT  menyifati   mereka  dengan  membaca
Kitabullch pada waktu-walctu malan.  Bisa jadi  membacanya ketika
melakukan  shalat Isya,  bisa pula antara Maghrib  dan lsya,  dan bisa

juga membacanya pada tengah malam.

Hanya   saja,    penafsiran   yang   lebih   tepat    adalah   yang
mengatakan  bahwa  maksudnya  adalah  yang  dilckukan  pada  shalat
Isya. Kenapa demikian? Karena tidck seorang pun kalangan ahli kitab

yang   melakukan   sha_lat   itu.   Itulah   yang   membuat   Allah   SWT
menyifati  uinat  Muhammad,  sesungguhnya  mereka  melakukannya,
berbeda  dengan  ahli  kitab  yang kufur kepada  Allah  dan  rasul-Nya,
mereka tidak melakukannya.

Selanjutnya edalah fiman-Nya,  6L)&i:i.

Sebagian ulana mengatakan bahwa kata sujud dalan ayat ini
adalah  shalat,  karena  tidck  boleh  membaca  ayat  ketika  sujud  dan
ruku.'2°3 Jadi, makna ayat tersebut adalah, mereka membaca ayat-ayat

'2°2  Abdurrazzaq dalam tafsinya (1/411).
t2°3  Diun8kapkan dengan redaksi yang sana olch AI Farra dalam Ma 'anJ. i4/ g"r `an

(lc31).
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Allah  pada  waktu-waktu  malam,  yakni  ketika  mereka  melakukan
Shalat.

Komentar  saya,  makna  ayat  tersebut  tidak  sesuai  dengan

pendapat mereka, karena maknanya adalah, "Di antara ahli kitab ada
yang berdiri  lurus,  dia membaca ayat-ayat Allah pada waktu-waktu
malam  dalam  shalat  mereka,  dan  tentunya  ketika  mereka  shalat
mereka pun bersujud." Oleh karena itu, kata sujud dalan ayat tersebut
adalah sujud yang maklum maknanya.-
¢sja{3t>2#t€#t'j±S.{£j?.t3,d£6+,3;.

©a,#If6.,a?'3i;9ffi.tj6±#.3?.{
"Merehai beriman kepadr AIIah dan Hard Perighabisan,

nureha me.nyunl.u,h kepeda yang ma'ruf, dan meneegch dch
yang murdcar dan bersegera kepadr (menge77.ahan)

peThagdi ke:bait:ken; .ririere:ka iou termaswh orang.orang yang
shulih.„

(Qs. Aah Tmraan [3]: 114)
Abu Ja'far berkata: Firman Allah   ££.{3  ,ds  <+is~,¥

3i;ffl\   "Mereka  beriman  kepada  Allah  dan   Hart   P-enghabisan,"_
maknanya   adalah,   mereka   membenarkan   Allah   SWT   dan   Hari
Kebangkitan,  se]ra  mengetahui  bchwa  Allah  SWT  clan  membalas
amal perbuatan mereka; tidck seperti kaum musyrik yang mengingkari
keesaan   Allah,   mereka   menyekutukan   Allah   dengan   selain-Nya,
mendustakan Hari Kebangkitan, dan mengingkari pembalasan anal.

Kalimat t}L2jf t  <L23:t'j ''„ercke me#)„¢rwA faprda yng
ma'rw/'  maknanya  adalah,  mereka  memerintahkan  manusia  untuk
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beriman    kepada    Allah    dan    Rasul-Nya,    serta    membenarkan
Muhammad dan apa yang dibawanya dari Allah.

Kdirm:atfs3ffS'oSi;.')"Danmencegahdariyangmngkar,"
maknanya  adalah,  mereka  melarang  manusia  dari  kekufuran  dan
melarang  manusia  agar  tidak  mendustakan  Muhammad  SAW  dan

yang dibawanya dari Allah SWT.

Jadi,    mereka    tidak    seperti    orang-orang    Yahudi    yang
memerintahkan   manusia   untuk   berlaku   kufur   dan   mendustakan
Muhanmad  serta  apa  yang  dibawinya,  tetapi  mereka  menyuruh
manusia   untuk   membenarkan   Muhammad   SAW   dan   apa   yang
dibawanya dari Allah SWT.

Kalimat  gjgiv    e     6j=£§;   ''D¢#  bers'egrr¢  tepndo
(mengerjakan)    pelbagai    kebofikan,"    "ckINarrya.    aldalLaln,    mcleke
bersegera    dalan    melakukan    berbagai    kebajikan-   karena    takut
kesempatari itu terlewat, yakni sebelum kematian menjemput mereka.

Allali SWT lalu mengabarkan bchwa ahli kitab yang demikian
itu temasuk  orang-orang  yang  shalih,  karena orang  fasik  di  antara
mercka  telah  pergi  dengan  membawa  kemurkaan  dari  Allah4` SWT,
disebabkan   kekufuran   mereka   kepada   Allah   dan   ayat-ayat-Nya.
Mereka (orang-orang fasik) jtiga felah membunuh para nabi, berbuat
maksiat, dan me|ampaui batas.

®cO

©<4=:3`!j:<£'fifj:g:i±±cS,j£63ij=i±tij
``Dan apa' saja kebajjlcan yang mereha bevy.alcan, maha

Sehali-halt mereha tidrk dihalangi (menerima pchala) rtya;
dan AIlch Mdha Mengetchnd orang-orang yang bertokwa. "

(Qs. Aah 'Imraan [3]: 115)



T}disirAth.TTuth

Abu  Ja'far  ber]rata:   Para  ahli  qira`at  berbeda  pendapat
tentang bacaan ayat tersebut.

Pertama, kebanyakan ulama kufah membacanya,

:J#, ij; ,i ir ,#, ,,3
-

"Dan apa sofa kebdyikan yang apepe![q kerjakan, maka sekali-

kali xpere_ka tidak dihalangi (menerima pahala)nya. "

Kata ganti pada ayat tersebut dikembalikan kepada kaum yang
disebutkan si fat-sifatnya sebelum itu, yakni mereka yang melakukan
amal rna 'rrf nahi munkar .

Kedua, mayoritas ulama Madinah, Hijaz, dan sebagian ulama
Kufch, membacanya dengan huruf /cz pada kedun kata gantinya.

:J,2££ ij; ,i LA ,Jk< ,,;
"Dan apa sofa kebofikan yang ha!fg||g)1 kerjakan,  maha sekali-

kali kbg|jg|1 tidak dihalangi (menerima pahala)nya. "

Maknanya adalch, "Wahai orang-orang beriman, kebaj ikan apa
saja  yang  kalian  lckukan,   maka  sesungguhnya  Allah  tidck  akan
menghalangi ®ahala) yang akan kalian dapatkan. "

Ketiga,   sebagian  ulana  Bashrah  menyatakan   boleh  pada
keduanya,');a` atau /a `.1204

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang benar menunit kani adalah
dengan huruf }Ja ` pada keduanya,

:J*; ife ,i JA ,Jki; ,,i
"Dan apa soy a kebofikan yang mqiere|5g kerjakan, maha sekali-

halimQigrgkgtidakdihalangi(menerimapahala)nya."

"  At-Taisir fil Qira'ch As-Sab'i ®al.14).
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Kenapa  demikian?  Karena  ayat  tersebut  merupakan  berita
tentang   umat   yang   lurus   dan   membaca   ayat-ayat   Allah,   yang
diungkapkan sebelumnya. Dengan demikian mengaitkan ayat tersebut
dengan  ayat  sebelumnya  adalah  lebih utama,  ketika  ada  dalil  yang
mengalihkannya kepada makna lain.  Bacaan Ibnu Abbas yang kami

pilih dalam hal ini.

7666.   Ahmad  bin  Yusuf  At-Taghlibi  menceritakan  kepadaku,   ia
beckata:  AI  Qasim  bin  Salam  menceritakan  kepada kami,  ia
berkata:  Hajjaj  menceritakan  kepada  kami  dari  Harun,  dari
Abu  Amr  bin  AI  Ala,   dia  berkata:   telah  samoai  riwavat
kepadanya  bahwa  Ibnu  Abbas  membaca  keduanya  dengan
huruf}¢`.12o5

Abu  Ja'far  berkata:  Jadi,  makna  ayat  tersebut  usesuai
dengan  bacaan  yang  kami  pilih-  adalali,  kebajikan  apa  saja  yang
dilakukan oleh umat ini, juga keridhaan mereka, tidak akan membunt
Allah menghalangi (membatalkan pahala) mereka atas kebaj ikan yang
mereka lckukan,`akah` tctapi Allah SWT jusru akan membalasnya dan
memuji mereka.

Sebelurmya kani telah riqujelaskan makna kata :izll dengan
beibagai   nyAcm;¢for.d-nya   (riwayat  pendukung),   dan   makna   asalnya
adalch menutupi sesuatu

Demikiah pula maknanya dalan ayat ini, yaitu, mereka tidak
ditutupi (dihalangi) dari pahala amal perbuatan yang mereka lakukan,
tetapi mereka justm dibalas karenanya.

Riwayat yang sesual dengan makna tersebut        ah:

7667.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

'2°5  |bnu Hayych dalam ,4J Bafr ,4/ A4wrfei.f* (2/313) dan AI Qurthubi dalam tafsinya

(4/177).
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kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,    Cj
'.)':f3±.  :ft ,i  :A, .\SC;S. "Dan apa saja kebajikan yang

mereha  kerjahan,  maka  sekali-kali  mereha  tidak  dihalangi

/me#err.rna pcha/a/nycr, " bchwa maknanya adalch, Allah SWT
tidak akan mengabaikan kalian. I 206

7668.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi',
denganriwayatyangsana.]2°7

Firman Allah SWT,  di.t £±£ 'Jfie ''Dw# j4#aA "¢ha
Me#ge/chwl.  ora#g-ora#g ya#g bar/chra, " maknanya  adalah,  Allah
SWT Maha Tchu orang-orang yang bertakwa; yang taat kepada-Nya
dan  menjauhi  larangan-Nya.  Allah  pun  menjaga  anal  shalih  yang
mereka lakukan dan akan membalasnya.IT
•gr,fifs3rffu'Bi~v';#Si##-d`i#±F€ts£

©JD'rfefeF36{#id±'B15
"Sesunggtthnya orarLg-o7-ang yang hafir bdik harta me7.eha

moupun anck-andr mereha, sehali-hazi tidch drpat menozak
adeab AItch dari mereha sedikit pun. Dan mereha adalch

Penghunj netulca; mereha kehal di dazamnya."

(Qs. Aali 'Imraan [3]:  116)
Abu  Ja'far  berkata:  Ini  adalch  ancaman  dari  Allah  SWT

untuk  umat  yang  lain  (orang-orang  fasik  dari  kalangan  chli  kitab),
kelompok  yang   dikabarkan  oleh  Allah   SWT   sebelumnya  bchwa

12°6  |bnu Tauzi dalan Zad.4/ "asJ.I (I/444).
•2°7  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/740).



Swrch Auli ` Imtirm

mereka  adalah  orang-orang  fasik,  yang  kembali  dengan  membawa
kemurkaan dari Allah SWT, dan sejenis mereka dari kalangan orang-
orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya serta kufur kepada apa

yang dibawa oleh Nabi SAW.

Allah berfiman bahwa sesungguhnya oring-orang kafir (yakni
orang-orang   yang   mengin8kari   kenabian   Muhammad   SAW   dan
mendustakan  segala  yang  dibawa oleh-Nya)  sana  sekali  tidak bisa
menchan siksa Allah SWT, baik siksa di alchirat maupun siksa dunia,
walaupun harta dan anak-anqk mereka dikumpulkan.

Allah   SWT   menyatakan   secara   khusus   harta   dan   anak-
anaknya, karena anck adalah orang yang paling dekat dengannya, dan
hartanya  adalch  benda  yang  paling  dikuasainya.  Tetapi  walaupun
demikian, keduanya sama sekali tidak bisa menahan siksa, Allah. Jika
demikian,  maka  perkara  lainnya~ ]chih  tidak  memiliki  kemanpuan
untuk menahan siksa Allah SWT.

nercka,:g#¥iT#'uji?:,Ea„b::r?hob?d:;a#;e„kga#„¥r:#,huni
Allah   SWT   dalam   ayat   ini   menggunakan   istilah   itJGti>i

(schabat-sahabat), karena in:reka adalah penghuni neraka yang kekal,
seperti sahabat yarig tidak 'ingin pisah dengannya.

Allah   SWT   kemudian   memperkuat   kembali   firman-Nya
dengan ungkapan 6|ji};i \{iL "Mereha keha/ d!. dr/a"i7}i¢. " Mcksudrya,

persahabatan   mereka   tidak   texputus,   karena   terkadang   ada   tali
persahabatan  yang  texputus.  Persahabatan  yang  diungkapkan  dalan
ayat ini adalah persahabatan yang tidak texputus sedikit pun, mereka
tetap di dalam nercka untuk selamanya.

e-ue
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`:<\=ijt5ifeg3e±:=\=;.ft{3#.i,®;:£j,6fa'.t5z

;{=±;i6S'j+fit;a;Ift;j€:±±±:rE;{=±:ii;i£€3£=
© 6di3

``Pe"mpamaan haria yang mereha rafkdrhan di dalam
kehidrpan dunia ini, adaidh seE]erti Peru;mpamaan angin

yang mengandrng hawa yang sangat dingin, yang meninfJa
tanaman ltoum yang mei'igun€aya dirt sendjri, [alw angin jt«

meuscknya."

(Qs. Aali 'haraan [3]:  117)
Abu Ja'far berkata:  Maknanya,  harta yang diinfakkan oleh

orang-orang  kafir  dengan  tujuan  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan
mereka   tiementara   mereka   mengingkari    keesaan    Allah   dan
mendustakan  Muhammad  SAW-  sana  saja  laksana  kebun  yang
tersapu  oleh  angin  yang  sangat dingin  dan  merusaknya.  Hasil  infck

yang  diharapkannya  itu  hancur  tanpa  memberikan  manfaat  sedikit
pun, padahal ia sangat mengharapkannya.

Kalimat ;{=£ji ij:1£  "Korim );cr#g me#gr#z.eya  dz.rz.  sej7dz.„., ''
maknanya   adalah,   pemilik   kebun   itu   menzhalimi   dirinya   sendiri
dengan   berbuat   maksiat   kepada  Allah   SWT,   sehingga   angin   itu
menghancurkannya, padahal ia sangat mengharapkan (hasil infak)nya.

Allah  SWT  menyatakan  bahwa  demikian  pula  harta  yang
diinfakkan  oleh  orang  kafir,  Allah  SWT  membatalkan  pahala  anal
kebaj ikan yang dilakukannya dan menghancurkan harapannya.

Kata :)i;j°l dalam ayat ini maknanya adalah, Allah menjelaskan
balwa tindakan-Nya  (terhadap  harta yang  mereka naflcahkan)  sama
seperti  yang  dilakukan  oleh  angin  yang  sangat  dingin.  Ungkapan
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tersebut sama dengan fiman Allah SWT,  I;{ £L*f c*'i }£3
" Perumpamaan mereha adalah seperti` orang yang menyalahan apt."

(Qs. AI Baqarah [2]:  17) dan ayat-ayat lainnya.

Abu   Ja'far   berkata:   Jadi,   makna   ayat   tersebut   adalah,
"Tindckan  Allah  dalam membatalkan pahala infck mereka di  dunia

ini,  laksana angin yang  sangat dingin  (yang menghancurkan pahala
infckmereka)."

Alasan    tidak    menyebutkan    kalimat    C:+r3    £i    &`    ]d;;i

;#egmdb£:,i,::dp=fE,aaL££„#ta*jer„ggT¥e#„#sZ:;,,,I.;::;#prmm¥:
angin  yang  mengandung  hawa  yang  sangat  dingin."  Oran:8  yang
mendengar juga pasti memahaminya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna kata
iii3,.

Pertama,   sebagian   ulama   berpendapat   bahwa   maknanya
adalah naflcch yang biasa dikenal di antara manusia.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7669.   Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kani dari Isa, dari Ibnu Abi

€:£i'd3i#,#jd't:;Tpgerfi„:p:in:|]nchfrsa¥:'yj„g;:ref
nofkahkan   di   dalam   kehidrpan   dunia   ini,"   .Ta  be;dsata,
"Maknanya adalah, nafl[ah orang kafir di dunia." ]2°8

Kedua, berpendapat bahwa maknanya adalah perkataan yang
keluar dari lisan mereka, tanpa membenarkan dengan hatinya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12°8  |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (3/741).
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7670.   Muhammad bin AI Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ahmad bin AI Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia berkata:
Asbath  menceritakan  kepada  kani  dari  As-Suddi,  tentang

q=£-#£F'fi:,¥£€j[B#ffi,!,ej"*::a¥
harta yang mereha na!fkahkan di dalam kehidrpan dunia ini,
adalah seperti perumpamaan angin yang mengandrng hawa

yang  sangat   dingin,   yang  mehimpa   tanaman  koum  yang
menganiaya  diri  sendiri,  lalu  angin  itu  merusaknya," '2;ro  .i@
berkala,  "Maknanya adalch, perumpanaan perkataan mereka
yang  tidak   diterima,   laksana  tanaman   ini,   ketika  mereka
menanannya,     angin    yang    mengandung    hawa    dingin
menimpanya dan menchancurkannya.  Demikian pula dengan
infck      mereka,      kesyirikan      yang      mereka      lckukan
menchancurkanya."

Sebelumnya  telah  kami  ungkapkan  pendapat  yang  benar  di
antara pendapat-pendapat tersebut.

Kami  juga  telah  menjelaskan  makna  ungkapan  6rful`  :or.I,
sehingga tidak perlu diulang kembali. 1 2] °

Kata i:aJ` maknanya adalch angin ribut yang sangat dingin dari
Utara pada akhir malani yang cerah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7671.   Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Yazid  bin
Zurai menceritakan kepada kani dari Utsman bin Ghiyats, ia
berkata:  Aku  mendengar  Ikrimah  berkata,  mengenai  firman

'2°9  |bnu Athiych dalan 4/ Mwharrj.r A/ Jya/.ie (I/495).
121°  Lihat tafsir surah AI Baqarah (]6).
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£J€

AIla]`,33\q±,@D,"Anginyangmengandunghawayan€.?`angat
dz.#gr.#,""Maknanyaadalahanginyangsangatdingin."]2]]

7672.  ` AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  `kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku,' ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata,
tentang firman Allah,   5T5  \=;; g?  "4#gr.# };¢#g me#gr#d"#g
rfecrwa  };clng  jcrr!grf  dz.#gr.#, "  "Maknanya  adalah  angin  yang

Sangatdingin.wl212

7673.   Ali bin Daud menceritakan kepada kani, ia berkata: Abdullch
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:  Mu'awiyah
menceritakan  kepadaku  dari  Ali,  dari  Ibnu  Abpas,  tentang
flmapAllch,jt3\;i,g2''4#gr.n);cr#gmenga#d%ngfeaii/ay¢mg

J `s¢J7gct  dz.#gr.#. ',:  ia  berkata,   ",Maknanya  adalah,  angin  yang

Sangatdingin.wl213

7674.   Ibnu Waqi'  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Bapakku
menceritakan   kepada   kani   dari   Sufyan,   dari   Harun   bin
Anazahl, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang kata 3:411, i;
berkata, "Maknan`ya adalch dingin." '2'4

7675.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  iaj  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepadakamidariQatadah,tentangfirmanAllahSWT,e±:a

q±, e9, "Seperti perumpamadn angin yang nengan!rn.g
foowcr  }J¢#g  sa#g¢/  di.ngr.#, "  ia  berkata,  "Maknanya  adalah,
san8atdin8in.M1215

!2'`  Ibnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/741) dan Ibnu Athiyah  dalam A/ A/wAarrj.r

AI Wofiz (1149S).
]2'2  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/741) dan lbnu Athiyah dalam j4/ M#Aarrjr

AI Wofiz (\149S).
]2'3  A| Mawardi dalan A»-JVwhar/ w .4/ 'Lfy«» (1/418).
'2!4  A| Mawardi dalani .4"-JV#faf wa J4/ `Lfy"# (I/418).
12'5  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3n41).
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7676.   Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari
bapaknya, dari Ar-Rabi', dengan riwayat yang serupa. t2)6

7677.   Muhammad  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ahmad
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
kepada  kani  dari  As-Suddi,  tentang  kata  i:all,  ia  berkata,
"Maknanya adalch, sangat dingin." ]2]7

7678.   Muhanmad bin  Sa'd menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Bapakku    menceritakan    kepa¢aku,    ia    berkata:    Pamanku
menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan

ie)?id¥#anj€bg±¥;fu#],Ps::er?,P:::#:tmana:„fi¢Tg:
yang  mengandung  hawa  yang  sangat  dingin,"  ia  berke[fa,
"Maknanya adalah, angin yang mengandung hawa dingin."]2L8

7679.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
t;:::8g„d„fi:?AanowaA;La¥gs:yg:;d7%z.»F'"K#'":.=;:

adalah, hawa dingin yang menghancurkan mereka. Orang Arab
menamakannya ad7z-dfzarz.b.  Angin  itu datang dalam keadaan
sangat dingin dan menghancurkan perkebunan. "

Diungkapkan dalam bahasa Arab  ii;IJI i+j±p Ore yang maknanya
angin datang malan itu dalan keadaan sangat dingin. ]2"

7680.   Yahya  bin  Abi  Thalib  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Yazid   menceritakan   kepada   kani,    ia   berkata:    Juwaibir
menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang kalimat

'2'6  |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (3/741).
'2'7  |bnu Athiyah dalan ,4/ Af#A4rri.r t4/ Jya/.i.z ( I/495).
]2]8  AI  Mawardi  dalam .4#-JVwfaf wa ,4/ 'Uyw# (I/418) dan lbnu Athiyah dalam j4/

Muharrir AI Waf iz (11495).
'2'9  |bnu Athiyah dalan .4/ "wharri.r A/ Wa/.J.z ( I/495).
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jt3      \;i,   g?,  ia  berkata,  "Maknanya  adalah  angin  yang
membawahawadingin.M1220

Penatwilan rirman Allah SWT:  ;{£}i 6S*j 'fi(
'o$3$4 (Allah  tidak  menganiaya  mereka,  akan

yang menganiaya diri nereka sendirt).

tctapi  merekalah

Abu  Ja'far  berkata:   Mcknany-a  adalah,   "Tindakan  Allah
SWT terhadap orang-orang kafir,` d~engan membatalkan ganjaran anal

perbuntan mereka, bukanlah kezhaliman.  Allah  SWT melckukan hal
itu kepada orang-orang kafir yang memang pantas mendapatkannya,
karena  anal   perbuatan  mereka  bulran   i.khlas   untuk  Allah   SWT.
Mereka  juga  tidak  menaati  perintah-Nya  dan  tidak  membenarkan
Rasul-Nya.   Sebaliknya,   mereka   menyekutukan   Allah,   menentang

perintah-Nya, dan mendustakan Rasul-Nya. Padchal, telch dijelaskan
kepada mereka bahwa Allah SWT tidck akan pemch menerima anal
kebajikan  kecuali   diri   orang   yang  mengikhlaskan   ibadah  hanya
untukNya,  juga  membenarkan  Nabi-Nya  dan  segala  yang  dibawa
olehnya.

Sekali  lagi,`  AIlah  SWT  sama  sekali  tidak  berlcku  zhalim
kepada mereka,  clan tetapi  orang-orang kafirlah yang telah berlaku
zhalim    kepada    diri    mereka   `sendiri.    Perbuatan    maksiat    dan

penyimpangan  mereka  tethadap  perintch  Allah  SWT,  yang  telah
menyeret mereka ke dalam neraka Jahanaln.

See

122°  |bnu Abi Hatin dalam tatsimya (3„41).
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Y`C£#j€Y'*9'3c;,£f6>i9i3i€Y1|'l:&j`iq.'t£:
c#fiiu+,#¢£±c;ir5`jiiL,,.~i;=j.t9£+#.*[{94,i

©6#.¥b£&rf.6.iJft`61;Ji
"Hdi orang-orang yang beriman, janganlch ham% anbjl

meniadi teman kepercayaarmu orang-orang yang di haor
halangrmmw (haremi) mereha tidcik henti-hentinya

(menjmb"lkan) kemndharatan bagintt. Mereha menyt.kdi
apa yang menyusahlcan ham". Telch nyato kebencjan darn

m«l«t mereha, dan ape yang disembunyizcan ozeh hatj
mereha adrzah lebjh besar lagi. Srmggrth telcih Kand
terang]can kepadrm« ayat~ayat (Kamt), jtha ham«

memchaminya."

(Qs. Aali 'Imraan [3]:  118)
Abu    Ja'far    berkata:    Maknanya    adalah,    "Allah    SWT

berfirman,  'Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-
Nya, juga membenarkan apa yang dibawa para nabi mereka dari Allah
SWT!  Janganlah  kalian  menjadikan  orang-orang  yang  diluar  agana
kalian  (selain  kaum  mukmin)  sebagai  teman  dekat  bagi  diri  kalian
sendiri...,.„

Allah  SWT  dalam  ayat  ini  menjadikan  kata  b7./Ac7»czA  dalam
arti   teman.   Allah   SWT  menyerupakan  teman  dengan  baju  yang
menempel   pada   perutnya;   dia   tchu   segala   perkara   yang   terjadi

padanya,     padahal     karib-kerabatnya     sendiri     terkadang     tidak
mengetahui.

Allah SWT melarang kaum mukmin menjadikan orang-orang
kafir sebagai teman yang sangat dekat.
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Allah SWT lalu mengabarkan si fat mereka yang selalu benci,
hasud, dan berusaha untuk berlaku makar. Allah SWT berfirman,  Y'
4\:±     .ife5jL.     ``Mereha     tidak     henti-hentinya_ _.(meTimbulhan!
femztczfoorcrfcr#    bagz.m2f. "   Maksudnya,   mereka   tidak   tahan   untuk
menimpakan keburukan kepada kalian.  Berasal dari kata l}°i j)'T tj}'i

(saya sanggup), yang diungkapkan dalam bahasa Arab lir bit 'Yi a  `Sj.
fulan tidak sanggup melakckan hal itu.

Demikianpulasepertiungkapanseorangpenyair,L22L

ys±J± ¥ i i3 `,i;   #   a-J¢i ,¢ ,;i `J#l€ dy ;,J=
"Ia tidak bisa memandang matahari, bahkan tidak bisa melihat di

sianghari,iapuntidakbisamencuhapihaharerakefakirannya."]222

Kalimat`:;a--iitJriiS1;;Jfe`Ymaksudnyaadalahtidakbisa
melihat di waktu Zhuhur.

Kalimat   'Y€   }Z;4j#b:   'Y   maknanya   adalali   orang   beriman
dilarang oleh Allah SWT mrenjadikan mereka (orang kafir)   sebagai
teman dekat. Allah SWT menyatakan bahwa teman dekat seperti itu
clan     menyia-nyiakan     tenaga    mereka    karena    mereka     akan
memadharatkan kalian.

Kata   I+I   artinya   kerusakan.   Kemudian   digunakan   untuk
beragam makna, misalnya pada sabda Nabi SAW,

rfu ,L±i #
"Barangsiapater|uha.Nl223

'22]  Dia ada|ah Abu AI Iyal AI Hudzali.
'222  Dtwan A| Hudzailiyyin (21263, AI Hayowan (3153S), AI Ma'ani AI Kabir (690`,

dan Al-Lisan (,p).
'223  |bnu Majch dalam Ad-DI.yaf (2623) dengan redaksi,

Ji+J 'J! qu' J.
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Kalimat }SF e IJ$3 maknanya adalah, "Mereka selalu berharap
kalian tertimpa kesusahan. "

Diriwayatkan bahwa ayat ini tunm kepada kaum muslim yang
bercampur-baur  dengan  kaum  Yahudi   dan  munafik,   yang  saling
mengaitkan  rasa  cinta  dengan  berbagai  sebab  yang  ada  di  antara
mereka  pada  nasa  Jchiliych.   Allah   SWT  lalu  melarang  mereka
melakukannya, dan melarang mereka meminta nasihat kepada orang
Ychudi dan munafik.

Riwayat-riwayat yang sesual dengan pendapat tersebut adalah:

7681.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamch
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  ia
berkata: Muhammad bin Abi Muhammad berkata dari Ikrimah,
atau   dari   Sa'id  bin  Jubair,   dari   Ibnu  Abbas,   ia  berkata,
"Beberapa orang muslim menjalin hubungan dengan beberapa

orang    Yahudi,    yang    timbul    karena    adanya    hubungan
bertetangga serta janji bantuan yang ada pada nasa Jahiliyah.
Allah SWT lalu menurunkan fiman-Nya tentang mereka yang
isinya  melarang  mereka  menjadikan  kaum  Yahudi  sebagai
teman  dekat,  karena  dikhawatirkan  kaum  Yahudi  tersebut
membuat fitnch. Allah SWT berfiman,   Y'  (j;`:   &9€{ €.~t3J
•#S   c£,   %+L>  .\)'i±3S  `Hai  orang-oran±  yang  beririan,

janganlah kamu ambit menifadi teman kepercayaanmu orang-
orang yang, di luar halanganmu ', hingga ftman-Nya.,  'b.:):;S)
H     +rdh.     `Dan    karm    beriman    kepada    hitab-iritab
'Semu6ny'al.;11224

7682.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kani,     ia     berkata:     Isa

"Barangsiapa terhacur darchnya dan terluka`"

Demikian pula Imam Ahmad dalam Mus»c7d (4/3 I ).
1224  |bnu ]auzi dalan Zad.4/ "asl.r (1/446).
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aTg¥ij
ahid'

qit±:
S\:± -.#fing  4   .*}  "Hai  or'ang-orang  yang  beriman,

janganlch karm ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-
o;;ng yang, di luar kalangan:mu (karena) mereka tidak heuti-
heutinya  (menimbulhan)  kemudharatan  bagimu,"  LaL ben:kata.
"Mdranya  adalah,   AIlah   SWT   melarang   kaum   mukmin

berteman    dengan    orang-orang    munafik    yang    ada    di
Madinah.wl225

\

7683.   Bisyr     menceritakan-kepada    kani,     ia  C berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan

;zazdGaj{*:¥f.g„¥ajfag¥'£;z*£,,fifr#:i:#€g¥`:O¥`;i;
menjadi   teman  kepercayaarmu  orang-orang  yang  di  luar
halangarmu       (karena)      mereka      tidak      henti-hentinya

::=egritF¥rm:auk;:,ia.sk#;,d£Z,:|u,(:,¥:a%,in(f¥

(menimbulkan)  ke,mudharatan baginu.  mereha_ -menyukai  apa
)/cz»g me#)/2ischharz  ham", " ia berkata,  "Allah  SWT melarang
orarig-orang' beriman menjadikan kaum munafik ikut canpur
dalam   (urusan   mereka),   atau   menjadikan   mereka   sebagai
Saudara,ataumenjadikanmerekasebagaiteman."]226

7684.   Muhammad   bin   Sa'd  menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Bapakku  m`enceritakan

fe]E;d#¥::,pg¥2±;>dg,£gu¥,fig:,gpo,rat::::r:„:[=„ang
beriman,`    janganlah      hamu      ambil      mekyadi      teman

]225  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/742) dan lbnu Athiyah dalam ,4/ M#¢arrJ.r

AI Wdyiz (11496`.
1226  |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (3/743).
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kepercayaarmu  orang-orang  yang  di  luar  hall.a.:ganmu,"  .[a
berkata,"Merekaadalahorang-orangmunafik."]227

7685.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi

:¥a;Egm*¥je€#y9Tchkfpg;,:#:i,:gj:,¥+:aty£„¥a:€;r{;%.\g:;
ja;gan`la;kam a;bil menjadi teman kepercayaann;u or_ang-

orang yang di luar kalangarmu. (karena) mereha tidak heuti-
hent;;ya  -(menimbulkan)    ke;udharatan   bagimu,"   bdrTwa
mdranya   adalah,    "Janganlah   `kalian   menjadikan   orang
munafik ikut cinpur (dalan urusan kalian), dan jangan pula
kalian`bersahabatdenginmereka.wl228

7686.   Abu  Kuiaib  dan  Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada
kami, mereka berdua berkata:  Husyaim menceritakan kepada
kami,   ia  .berkata:   AI   Awwan  bin  Husyaib   mengabarkan
kepada kami dari AI Azhar bin Rasyid, dari Anas bin Malik, ia
berkata:, Rasulullch `SAW bersabda:

£'j :J> i ,Jar: dyJ `4fl, Jii

'.

Jli ,Jin= Y
"Janganlch  kalian  mengambil  cahaya  dart  api  orang-orang

musyrik,  dan janganlah kalian menguhir cincin-cincin hal.i.a.I
de;ga;lafaz;(riuhammad)dalambentukfochasa)Arab.N]229

'227  |bnu` Abi Hatim dalam tafsimya (3/742) dan lbnu Athiych dalam -4/ Mwfoarrjr

AI Wofiz (\/496).
'228  |bnu Athiych da|am A/ Afw*arri.r ,4/ Wa/.J.z (1/496).
`229  An.Nasa` i da|am ,4z-Zj.naA (5209) dengan lafazh,

6:fifei3£jfijrfe`y3der*i,6;ijdy'y
"Janganlah  kalian  mengambil  cchayp  dar.i   apt  ?r?nTo|`a.n?  musyr.i\k,. Fan

irririnlah kalian mengJkir  cincin halian  dengan  lrfuzh  (Muhammad)  dalam
bentuk Arab. "
Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalan A4zfs»ad (3/99).
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Ia  berkata,   "Kami   tidak  memahaninya,   sehingga  mereka

=:niat:e8nLjaAJa¥,¥#ckds:dbirtfaypa±te6:;anF;:;er;ji#,A:
adalah, janganlah kalian mengukir lafach Muhammad dalan
cincin kalian. Sementara itu, makna ungkapan   j€ I:}::d£:.i 'YJ
4:;Lll   jii  adalah  chli   syirik,  maksudnya  jan'ginlah'  kalian
inengambilpendapatmerekadalansegalaurusankalian'."

Ia berkata: AI Hasan berkata: "Makna tersebut dibenarkan oleh
fimanAllahSWT,#9'3oi,£`6>bi*:Y'(#`:€9€{q.ts.
`Hai   orang-orang  yang   beriman.   janganlah   kanu   ambil

mekyadi  teman  kepercayaanmu  orang-orang  yang  di  luar
halangarmu.N1230

7687.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada

§:i'£,;:e:te:kga¥,inA:baAT]:esn#i#:P%di£#p¥q%£-
•;#}  ci,  £#)L> "Hat orang_-orang yang beriman, janganlah

kamu ambil mekyadi teman kepercayaanmu orang-orang yang
dz.   Jwar   ha/a#grr#mw,"   ia   berkata,   "Maksud   istilah   '/ema#
keperca);¢anm%'adalahorang-orangmunafik."]23t

7688.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
k£;!,ck;,d£Tb:i:,|gt9'{;?`¥€3'{TH:,:;]a¥g.Soya:;fr#;

beriman,      janganlch      kamu      ambil      menifadi      teman
kepercayaanmu  orang-orang  yang  di  luar  kalanganmu,"  .\a
berkata,    "Janganlah   seorang   mukmin   menjadikan   orang

'23°  |bnu  Athiych  dalan  ,4J  MWAarrl.r  .4/  Wa/.jz  (1/496)  dan  AI  Qurthubi  dalam

tafsinya(4/179).
t23'  |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (3/743).
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munafik ikut campur dalam urusannya dengan meninggalkan
Saudaranya.wl232

`7689.   Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb11,

mengabarkan  kepada  kani,  ia  berkata:   Ibnu  Zaid  berkata,
te.ntangfirmanAIlahswT,c;,i?th>iD'i±1<Y'(i;`:&9€{q.'t3J
I.== * "Hal orang-orang yang beriman, janganlah karm ambil
mekyadi  teman  kepercayaanmu  orang-orang  yang  di   luar
facz/a#grr#"w,"    ia    berkata,    "Mereka    adalah    orang-orang
munafik."

Dia juga membacakan fiman Allah SWT,  Ji, '.~l£]=j{ g£+ £

F*Sf"Telahnyatakebenciandarindutmereha.N1233

Abu  Ja'far  berkata:  Para ulana berbeda pendapat tentang
penafsiran  firman Allah  SWT,  .;;;  (  1g£.;  "Mereha  me#}wha7. czpa
yangmenyusahkanhamu."

Pertama:   Sebagian   ulana   bexpendapat   bahwa   maknanya
adalch, "Mereka berharap kalian tersesat dengan meninggalkan agama
kalian.„

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7690.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:     Ahmad     menceritakan     kepada     kanii,     Asbath
menceritakan  kepada
Allah   SWT,
menyuschkan

i,
Lg``

dari   As-Suddi,   tentang   firman
"Mereka   menyukai   apa   yang

rkata,  "Maknanya  adalah,  mereka
mencharapkankaliantersesat.M1234

`232  |bnu Athiyah dalan j4/ A/wharri.r A/ Wa/.I.z (1/496).
1233   Ibid.

'234  |bnu Athiych menyebutkannya di dalam ,4/ Afwharrl.r j4/ Wra/.J.z ( 1 /496)
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Kedua: Bexpendapat sesuai dengan riwayat berikut ini:

7691.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  karni,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT,   ( lL}4>j

j¥a#:Lefa:;#|J#:eryeok„agbe::=pSEAalT=#e:a:,::
Suschdalanaganaka|ian.w1235

Abu  Ja'far  berkata:  Jika  seseorang  bertanya,  "Bagaimana

:i:#ufongapkhaanm„ ,.gaha:  ±£:jmb:¥:#:  ]mafez"ha3:q:P"fey;::
teperccr};cra# '  dengan  kata  kerja  mcrd#z.  yang  berkeduduk'an  sebagai
focr/,   ketika   *focrbclr-nya   telah   sempuma,   padahal   itu   tidak   bisa
diungkapkan  kecuali  dalan  bentuk  I.sz.in  atau  kata  kerja  mwc}#crr].?"
Maka jawabannya adalch, "Masalahnya tidak seperti yang Anda duga,

-.i:,,:,,:,i:
bahwa kalimat
ham% ', merupakan

`Mereha menyuhai apa yang Te,nyusahhan

(menjukkan kondisi) dari kalimat aJ`\laJI  TemcF77
4eperca};crcI7c ',  ia  hanyalch  Afoabar  kedua  yang  texputus  dari  kfoczbar

pertama."

Jika  demikian,  maka  makna  ayat  tersebut  adalah,   "Wahai
orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang
sifamya demikian dan demikian sebagai teman kepercayaan. "

Jadi,  *focrb¢r  tentang  si fat  yang  kedua  terpisah  dari  4focrbcJr

tentang  si fat  yang  pertama,  kendati  keduanya  merupakan  si fat  satu
kelompok.

me„yshaK,.a:;¢8y=„g#eb„*„:aaAze:k%a#:1::a;±¥s#„:;.3(s]`#t%ea:
lafazh  yang  #cr*z'rafo)   dari  kata  i;`\£Jl   `rem¢#  keperca);oa#.',  yqug

#3?:,sebelumnya kata tersebut telah menjadi sJ"./aft untuk kalimat

23S   Ibid.
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4\:±   `Mereka   tidak  henti-hentinya   (menimbulkan)   kemudharatan
bagz.m„ '. 01eh karena itu, tidck ada alasan untuk menjadi Sfrz./aA bagi
kalimat lainnya, padahal kata aJ`\laJI itu sendiri telch sempuna dengan
shilah-nyaL."

bhaalm:,a":i::p:;¥¥A#;j:a:,i;AV:rae:::e::efi#Lan:a:y`£g:?qu:p#i::Ak:„;

dari kata aJql.

penakwilan rirman AI]ah SWT:  fe+,`jii 61,  '.~l£=j{ 9£J i;
(Telah nyata kebencion dQtri muLut mereka).

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah,  "Wahai orang-orang
beriman, telah tanpak kebencian mereka, yakni kebencian tidak boleh
dijadikan teman kepercayaan. "

Kalimat  fe+,`3i  Jt,  "Dwrz. in"/«/ mereha, " maknanya adalah
lisan mereka,  dan yang  nampak dari  lisan mereka adalah ketetapan
mereka`   dalam    kekufuran    dan    kebencian    kepada    orang    yang
menyelisihi mereka.

Itulah sebab utama yang menjadikan mereka memusuhi orang-
orang   beriman,   karena   kebencian   yang   terjadi   adalah  kebencian
agama, yang tidak akan lenyap kecuali dengan beralih kepada agama
salah   satu   darinya.   Seseorang   beralih   kepada   petunjuk,   padahal
sebelumnya dia menganggap hal itu kesesatan.

Ketika  mereka  menampakkan  hal   itu  kepada  orang-orang
beriman,   itulah   dalil   paling  jelas  tentang  adanya  kebencian  dan

permusuhan mereka kepada orang-orang beriman.

Ada yang berpendapat bahwa makna fiman Allah SWT,   I

iSS^ 53, '5X:=P^ s;i "Telah nyata kebencian dart ndut mereha,"
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adalah, mereka telah menanpakkan kebencian terhadap orang-orang
beriman serta teman dekat mereka dari kalangan munafik dan kafir.

Mereka berkata, " Sesungguhnya maksud ayat -ini adalah orang-
orang munafik, bukan orang yang jelas menyatakan kekufuran, juga
bukan chli syirik."

-    Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7692.    Bisyr    menceritakan    kepeda    kami,    ia    berkata:    Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan
kepada kani dari Qatadah, tentang flrman Allah SWT,  g£+ £

;+ER;;S^    33,     '5:=y^  "Telah  nyata  kebencian  dart-rmlut
mereha, "  ia  berkata,   "Telali  tampck  kebencian  dari  mulut
orang munafik di antara saudara-saudara mereka dari kalangan
orang  munafik,  yakni  kebencian  mereka terhadap  Islam  dan
kaun muslim.wl236

7693.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi',
tentang fiman Allah SWT,  ;ir?,`3i 61, '.~l==j.i g£+ X ''re/aA
nyata kebencian dart  mulut mereha, " ±a, berkata., "Mcksndnya,
adalahdarimulut-mulutorangmunafik.Mt237

Penafsiran yang kami ungkapkan dari Qatadah tidaklah berarti,
kenapa   demikian?   Karena   Allah   SWT   melarang   kaum   mukmin

_)

menj?dikan  orang  yang  telah  mereka  kenal  kebenciannya  terhadap
Islam Q)isa jadi dengan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa itu
adalah  si fat  mereka,  atau  mereka  sendiri  yang  menanpakkannya)
sebagai teman kepercayaan.

1236  |bnu Abi Hatin di dalam tafsimya (3/744)
|T3|  Ibid.

\
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Orang-orang yang tidak dikctahui statusnya (memusuhi Islam
atau tidck) boleh dijadikan teman, nanun bila telah terbulcti mereka
memusuhi Islam, maka harus dijauhi.

Jika demikian, jelaslah bahwa orang-orang  yang tidak boleh
dijadikan  teman  adalah  orang-orang  yang  jelas  memusuhi  dengan
lisan  mereka,   seperti  yang  digambarkan  oleh  Allah  SWT;   kaum
mukmin mengenal  dan mengetahui  bahwa mereka pengivini  neraka

yang   kekal   di   dalamnya,   yakni   orang-orang   yang   mengadakan
perianjian   damai   dengan   Rasulullah,  `juga,  schabat   mereka   dari
kalangan ahli kitab.

Jika mereka  adalah orangprang munafik,  maka masalahnya
seperti yang kami jelaskin. Demikiari pula seandainya mereka orang-
orang yang memerangi kaum mukmin, tentunya kaum mukmin tidak
boleh menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan, terlebih negeri
dan tempat- mereka sangallth berbeda. Akan tetapi, mereka adalah ahli
kitab yang add di hadapan kaum .Inukmin pada masa Nabi SAW, y?ity
kaum Yahud,i bani Israil yang mengadakan perianjian danai dengan

I.     I                                       ,ft    ,-

beliau SAW.

Kata  ®£`=ai€}l  adalah  mchdrr,  bahkan  diungkapkan  dalan

qira`atlbnuMas'ud}j?13iiir;\:ai;!ll*Jrf(dalambenfukm2fdzakhar),
maka  kenapa  bisa  diungkap'kan  dengan  kata  keria  mwdzakfar?  Itu
karena mw `cr##c„s mcr£*dar bukanlah mw `cr##ats /azJ.in,  sehingga bisa
diungkapkan dalam bentuk matdrckhar, kendati lafachnya mzf `c7#»c7fs,
seperti firman-fiman Allah SWT berikut ini,

'a£;±l{   I;fi;   <±jt   i:jc     "D¢n  sa/«  sz*ara  kercrs );q»g

mengg;intur menimpa orang-orang yang zhalim itu." (Qs. "nd |1\\..
67).
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F±=.i;>'3  ci,   %±;;  E'5* -:f±   ``Sesungguhnya telah datang
kepada kanu keterangan yang nyata dari Tuharmu. " (Qs. AI Aul aarn
[6]:  157).

'i:;i)i  i|;1j>  &ji  +i::ij     "Do» ora»g-ora»g yng zAa/z.in

dz.bjrasafa# oJefa scrfci s"are ya#g "enggii#fwr. " (Qs. Huud [ 1 1 ] : 94).
•Ffass-,'11SSrfa'.~€£"Sesungguhnyatela?qatang

kepadamu bukti yang nyata dart Tuhanmu. " (Qs. AI A;raa;I I:7|.. 85).

Kalimat    fop,`Si  61,   ''Dorz.   in"/"r   mereha,"      maksudnya
kebencian itu nampak dari lisan mereka, karena yang dimaksud adalah
ucapan yang nampak bagi kaum mukmin, dari mulut-mulut mereka,
seperti dalam firman-Nya,  ;ir,`3i Jt,  '.-lj:j{ g£+ i; ''re/aA ny¢fa
kebencian dari mulut mereha."

Penakwi]anfinanAlfahSWT:#i.+fJDi4ufj£Cj/Da»
apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi).

Abu   Ja'far   berkata:   Maknanya   adalah,   "Wahai   kaum
mukmin,   apa  yang  mereka  (yaitu  orang-orang  yang  tidak  boleh
dijadikan teman kepercayaan) sembunyikan (dari berbagai kebencian)
lebih besar daripada yang mereka nampakan dengan lisan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7694.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
k£Pfa?fkD¥dfga,;;d¢¥'a;ean#:gf'd:e:b£:lay?fas„WoT;":fi

mereha   adalah   lebih   besar   lagi,"   ±a\  beckatal,   "Malknanya,
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adalah,  apa  yang  mereka  sembunyikan  di  dalam  hati,  lebih
besar daripada apa yang mereka tanpakkan di |isan." ]238

7695.   Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari
b#g#,a::¥pb;''ytae„ngfud:Sefi:T„:ry£:„cho;eY:'a/#:e`:'

add/ch  /eb!.A  besar  /crgi " ia berkata,  "Maknanya adalah,  apa

yang mereka sembunyikan di dalam hati, lebih besar dari apa
yang mereka tampakkan di |isan.nL239

Penakwilan rirman Allah SWT:  €j.S.1 'ft` 6i; £ ts«»gg«A
telah   kand  terangkan   kepadamu   ayatquyat   [Kami],  jika   kamu
nemchaninya).

Abu   Ja'far   berkata:    Maknanya   adalah,    "Kani    telah
menjelaskan  kepada  kalian  wahai  orang-orang  beriman,  ayat-ayat

Qcani).„
"4ycr/-aya/" maksudnya adalah pelajaran.

Dengan ungkapan lain, "Kani telah menjelaskan kepada kalian
berbagai   perkara  tentang   orang-orang   Yahudi   yang   tidak   boleh
dijadikan teman kepercayaan, dan dengannya kalian bisa menganbil

pelajaran berkaitan dengan urusan mereka. "

adalch,¥Tai]i::tali¥me.gch£;'ul:¥ih¥tTn"asThea:a#'.,"::':'nLchA#¥;
dan   larangan   Allah,   maka   kalian   akan   mengetchui   letak   titik
kemanfaatannya untuk kalian.

®cO

'238  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/744) dan lbnu Athiych dalam .4/ A/whar7v.r

AI Wdyiz (11491)
23®   Ibid.
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i3h'`Sfj£,##.96+.j£;;#r#.¥'j#r#£~#ipe
ij;#fa.f63j+,6~tli+#i#ijfisfj6~\:i36

©}p'J4(j,,'i,C#,fif6!
"Begintlch ha;mu, kanu ne`nyu:hal mereha, padahal \ti(ie'reha,

tidck menyuha;i hamu, dan ha:mu beriman kepada kitab.
kjtab semttanya. Apabi[a mereha menj«mpdi ltantt, mereha
berhato, 'Kami beriman', dan apabiza mereha menyend!ri,
mercka menggigit uiung iari lantaran marah bercampur

benej terhadrp ham«. Katolcanlch (kepadr mereha),
'Matizch ham« harero kemarchanmov jfu'. Sesrmggwhnya

Azhah mengetch«i segdra isi hatj."

(Qs. Aali 'Imraan [3]:  119)

Abu Ja'far berkata:  Maknanya adalah,  "Wahai orang-orang
beriman yang mencintai mereka, kalian mencintai orang-orang kafir,

padahal  Aku  melarang  kalian  menjadikan  mereka  sebagai  teman
kepercayaan.   Kalian  menjalin  hubungan  dengan  mereka,   padahal
mereka  tidak  mencintai  kalian,   bahkan  mereka  menyembunyikan

permusuhan dan kedengkian kepada kalian, dan kalian juga beriman
kepada AI Kitab seluruhnya."

Kata +\£<11 dalam ayat ini mengandung makna jamak, seperti
dikatakan dalalri bahasa Arab }®1  tfJJ:i
dirham  di  tangan  manusia."  KataL 'iL;)
maksudnya adalah *I)it I.

'Ffu\ '3  "Banyck sekali

dalan  ungkapan  tersebut

Demikian pula ungkapan .,ig tj®.£  6+.;'; yang maknanya
adalch  i,g tj9.S  ''De#gr#  £e/wrwfo  fa.fob-fa./ab, ''  yakni  kitab  yang
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Allah  turunkan  kepada  kalian,  kitab  yang  Allah  turunkan  kepada
mereka, dan kitab-kitab lainnya yang Allah turunkan kepada hanba-
hamba-Nya.

Allah  SWT  berfiman,  "Kalian  lebih  pantas  membenci  dan
memusuhi   mereka   daripada   mereka   memusuhi   kalian,   padchal
mendustakan dan mengin9kari sebagian isi kitab, bahhan merubah isi

yang terkandung di dalannya, sementarata kalian, wahai oran8-orang
beriman, telch beriman kepada semua kitab."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7696.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanch
menceritakan   kepada   kami   dari   Ibnu   lshaq,   ia   berkata:
Muhammad bin Abi wiuhanmad menceritakan kepadaku dari
Ikrimah atau Sa'id  bin.Jubair,`dari Ibnu Abbas, tentang firinan
A:ILch SNT , .,8 iis]It> 'b}±3') "Dan:ka;rrfu berimch kepada
fu.f¢b-b./ab   semwany¢, "   bchwa   malquanya   adalch,   ''Kalian
beriman kepada rkitab-kitab  kaliap,  kitab  mereka,  dan  kitab-
kitab  laimya  sebelum  itu,  semeptara  mereka  kufyr  kepada

t`..       .

kitab   kalian.   0leh  karena  itu,   kalian   lebih   pantas  untuk
memusuhi   dan   membenci   mereka,  `bukan   mereka   yang
membenei kalianM 1240 '

**i;q#¥::fi:;a:::r¥::au:t:yea:I::£b:t:e:Lngs¥);`::{n:rtyi6dftba*;
karena memang demikianlch yang dilakukan orang Arab pada kata lii

jika    dimaksudkan    /agr!.b    dengan   ketentuan    i.sz.in    #agAz.s    yang
membutuhkan  *hobar.  Demikian  pula  seperti  perkataan  seseorang
ketika ditanya, '-'i J!i ''Dj. ma#a j4nda.?'' Dia menjawab, ``3 u`i ti  ''4ha
di sini, " Ha dan ri> dip3\sahhan Ofch dhamir mufrad mutahallim. ]aran8

t24°  Ibnu Hisyam dalam Si.nch (2#07),  Ibnu Athiych dalan A/ AfwAarrJ.r A/  WrajJ.z

(I/497), dan AI Baghawi dalan A/a'a/j.in i4/-ra»zz./ (1/538)
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sekali mereka mengatakan Ui lii, kecuali dalan kasus fagrz.b (seperti
amal  Acz#a wa a4fawczf«ha).  Jika tidak demikian,  maka ungkapannya
adalah 3i `ia dan €=Ji lie. Mereka juga memberlakukan kaidah tersebut
dengan  z.sz.in-isz.in  zhahir,  seperti  lL.6  jJi;   I`ife   "/»z.  sz.  ,4mr  sedr»g
berdz.rz.. "   Ketika   ungkapan   terseb'ut   masuk    dalan   pola   /cJgrJ.b

®endekatan), kenapa mereka melakukan hal itu urfuk dframz.r dengan
kasus fcrgrf.b? Itu karena untuk membedakan antara l`ji yang bemakna
I.sz.in nagAz.s dengan l'ife yang bemakna sebagai isz.in /am.

Ungkapan rfjj merupakan «abar untuk i.sz.in /aprz.A.

Abu Ja'far berkata: Ayat tersebut merupakan penjelasan dari
Allah   SWT   tentang   keadaan   dua  kelompok   (yakni   orang-orang
beriman dan orang-orang kafir), yang merupakan kasih sayang bagi
orang-orang beriman, nanun merupckan kecaman kepada orang kafir
atas kerasnya hati mereka terhadap orang-orang beriman.

' Riwayat-riwayat-yang sesuat dengan .makna tersebut adalah:

7697.   Bisyr    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

i,egr=gin?a.##t#3P=%g%3F`i:Bfgr%=;±#m#,
kamu   menyuhai   mereka,   padahal   mereka   tidak  menyukai
kainu,  dan  hamu  beriman  kepada  kitab-hitab  semuanya,"  .La

.`  berkata, "Demi Allah, orang beriman mencintai dan mengasihi
orang   munafik,    padahal    seandainya   orang    munafik   itu
memiliki   kekuatan   seperti   yang   dimiliki   orang   beriman
tersebut,     maka    dia    pasti    menghancurkan    kebanyckan
mereka.N124i

7698.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

]24t  |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (3/745)
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kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Seorang mukmin untuk
munafik  adalah  lebih  baik  daripada  seorang  munafik  untuk
seorang  mukmin.   Seandainya  orang  munafik  itu  memiliki
kekuatan  seperti  yang  dimiliki  oleh  orang  mukmin  tersebut,
makadiapastimenghancurkankebanyakanmereka."L242

Mujahid pemah berkata,  "Ayat ini berisi tentang orang-orang
munafik."

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7699.   Muhammad  bin  Amr  menceritakan  demikian  kepadaku,  ia
berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid.1243

PenakwflanfirmanA]]ahswT:ij{£\SLj`6'L`\:{j6i3L'\S!j
+;Sif`'3,£,'Je,£f§i\'ifes.\j3£(Apabilamerekimen;umpaiEam`u,-mer:ka
berkata, "Kami beriman," dan apabila mereka mertyendiri, mereka
menggigit  ujung jari  lantaran  marah  bercampur  benci  terhadap
kamu).

Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  "Orang-orang  yang
tidak boleh dijadikan teman kepercayaan oleh Allah SWT, dan yang
disebutkan   si fat-si fat   mereka,  jika  berjumpa   dengan   orang-orang
beriman   dari   kalangan   sahabat  Nabi   SAW,   mcka   mereka   akan
menyambut   kaum   mukmin   dengan   lisan   mereka,   hanya   karena
/czgz.)ych   atas   diri   mereka   sendiri.   Mereka  berkata,   "Kami   telah
beriman  dan  membenarkan  segala  yang  dibawa  oleh  Muhammad
SAW."  Namun  jika  mereka  menyendiri  (yakni  tidck  tampak  oleh
orang-orang  beriman),  maka  mereka  menggigit jari-jemari  mereka

`242  As-Suyuthi dalam .4d-D"r 44/ "a#tsur (2/301) dan Ibnu Munzdir meriwayatkan

dari Ibnu Juraij.
1243  Mujahid da|an tafsimya aial. 258)
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karena iri dengan persatuan dan keakraban orang-orang beriman. Rasa
kesal yang disebabkan oleh penyakit yang ada dalam hati mereka, dan
rasa sedih  serta putus  asa karena permusuhan mereka,  ditampakkan
oleh Allah SWT."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7700.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,  \S£;

JS.i 63  J1,6'St ';#; i;i ij£ `S£3 a;'`: .136 f±' ''4paGJ./a
mereka mekyumpal hamu, mereha berkata 'Kami beriman', dan

apabila   mereha  menyendiri,   mereha  menggigit   oyung  jari
lantaran marah bercampur benci terhadap kamu," ial bedsata,
"Jika  mereka  berjumpa  dengan  orang-orang  beriman,  mcka

mereka berkata, 'Kani beriman'. Mereka lakukan hal itu hanya
karena  takut  kehilangan  harta  dan  darah  mereka.  Semuanya
hanya  dibuat-buat.   Sedangkan  jika  mereka  dalani  keadaan
sendiri, maka mereka menggigit jari-jemari karena rasa kesal,
mereka  berkata,  'Seandainya  kami  memiliki  kekuatan  maka
akan kami serang kaum muslim'. Jelas sekali, keadaan mereka

Persis Seperti yang diganbarkan o|eh Allah SWT." )244

7701.   Diriwayatkan  kepadcku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi',
seperti  riwayat  tadi,  hanya  saja  dengan  ungkapan,  "Dc#gcm
kesal  karena  kebencian yang ada  dalam diri  mereka," tarl:pal
undsapan,  "Seandainya mereha memiliki  kekuatan" dan yarig
setelahnya.

t2"  As-Suyuthi dalam ACT-Dafr 4/ 4fants«r (2/301), riwayat ini juga disambungkan

kepada  Abdu  bin  Humaid  dari  Qatadah,  dan  Asy-Syaukani  dalan  FafA  ,4/  -
gadJ.r(1/103).
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7702.   Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Amr
bin  Malik  An-Nukri  menceritakan  kepeda  kani,  ia  berkata:

J:::¥:bma::C:yn;#nT'#ai£#,i;:rk£,::i£:u#Af,J,sT3a
Jig;I  'ce,  `J£,rfffl\  "Apabila  mereha  mertyumpai  kamiL,  mereka
berkata i 'Kami  beriman',   dan  apabila  mereka  menyendiri,
mereksa  menggigit  ujung  jari  lanfaran  mardh  bercampur
be#cl.   Jerhadrp   fac#ilci, "  ckan  berkata,   "Mereka  adalah  AI
Ibadhiyyah.M1245

Kata  Lu`fyl  m'erupakan  berituk jamck  dari  kata  .in'i  (dengan
hamzahdi-fathah-±andanmimdi\:dhammah-ham).

Ada yang menyatakan dari kata .il;J'i (dengan framzcrA yang di-
d7zammah-kan   dan   7»fm   di-d7zczmmczA-kan),   dan   terkadang

dijamakkan  dalam  bentuk  a#"c//w,  seperti  perkataan  seorang

penyair,

`:;;ii ±;j9i Gar :i;; I.3   #   gi.7 ';jii +; a c\+i3i
®a'

"Selama tenggorokanha masih basah dan kedua telapak

tanirinkumasihberjemari,makaakusamasehalitidak
me-ngharaphanmu.N1246

'245  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3„45) dan Ibnu Athiyah dalam A/ MWAarrJ.r

4/  JycI/.j.z  (1/498).  Kelompok  Ibadhiyyah  adalch  kelompok  yang  menisbatkan
diri   kepada`   Abdullal   bin   Abadh.   Mereka   berkata,    "Orang-orang   yang
bertentangan  dengan  kani  dari  kalangan  ahli  Kiblat  (muslim)  adalah  orang-
orangkafir."
Orang yang melakukan dosa besar dianggap sebagai orang yang tidak beriman,
karena anal perbuatan termasuk dari (defmisi) iman.
Mereka juga mengafrkan Ali RA dan sebagian besar kalangan schabat.
Af-rcr'rz/af karya AI Jurhani aial. 28)

'246  Malma  kata   ''owadchhama"  adalch   ''/aa  owaddw*wmcr".   Huruf  /aa  dihapus

karena bermaksud sumpch "gasam ".
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.4»mtf/I. artinya jari-jemari.

7703.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada  kami   dari   Qatadah,   tentang   lafazh   irui`,   bchwa
maknanyaadalahjari.jemari.1247

7704.   Diriwayatkan kepadcku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari
bapaknya,dariAr-Rabi',denganriwayatyangsama.]248

7705.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepeda

§fe¥i:{'t;#TA#;iilfjna¥.r£:`ig£'„:;e{#¥e};!£
me#gg!.g#  #/.w#g jari., '' bahwa makna kata dyuit  adalch jari-

jemari.1249

7706.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Waqi'
menceritakan kepada kani dari Israil, dari Abul Ahwash, dari
Abdullch, tentang flrman Allah SWT,   63   j1,Gil.i '#£  i|+3£
Jg±Pi"Merehamenggigitlyungjarilautaranmarahbercampu:
be#cJ. fer„adap hamw, " ia berkata,  "Mereka menggigit as*abz.

¢ari-jemari)mereka.nl250

PenakwilanrirmanAllahSWT:+\1,pr#`fii£! ijjti
p'}3J/A   (Katakanlah   [kepada   merekol),   "Matilah   EaTu   ka.Ten.a.-kemoirahanmu  itu,"   Sesungguhnya  ALLah  nengetahui  segala  isi

hati).

1247  A| Bagivi dalam A/a'a/i.in i4/-ranzJ./ (I/538)
1248  |bnu Abi Hatim dalani tafsinya (3/746)
lIN9   Ibid.
\2sO   lbid.
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Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya adalah,  "Katakanlah wchai
Muhammad,  `Mafz./ch famf farei'zcz femarchowmzt zt2f ', kepada orang-
orang  Yahudi  yang  telah  Aku  gambarkan  sifat  mereka.  Aku  pun
mengabarkan  kepadamu  baliwa jika  mereka  bertemu  dengan  para
sahabatmu,  maka mereka berkata,  `Kami  beriman',  akan tetapi jika
mereka menyendiri, maka mereka menggigit jari jemari karena marah
melihat kalian dalam keadaan bersatu dan penuh dengan keakraban. "

Redaksi  ayat  tersebut  diungkapkan  dalam  bentuk  perintch,

padahal ia hanya seruan dari Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW, agar
dia   mendoakan   mereka   dihancurkan   oleh   Allah   SWT,   sebagai
ungkapan rasa sedih yang sangat mendalam atas kemarahan yang ada
di   dalam  hati  mereka  terhadap  kaum  mukmin,   sebelum  mereka
melihat  apa yang  mereka harapkan,  yakni  kesusahan kaum  muslim
dalani agama mereka, juga kesesatan yang mereka harapkan, padahal
sebelumnya Allah SWT telch memberikan hidayah.

Allah  SWT  berfirman  kepada Nabi-Nya  SAW,  "Katakanlah
wahai Muhammad, 'Matilah kalian dengan kemarahan kalian, karena
sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati'. "

Maksudnya  adalah  isi  hati_  mereka,  segala  kedengkian  dan

permusuhan. Bahkan Allah SWT mengetahui isi hati semua makhluk,
menjaga dan memperhatikan kebaikan serta keburukan di dalamnya,
dan Allah SWT clan membalasnya.

cO
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e!jdrti,i+#"¥
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"Jthahamumemperdehkebdi:ken,ritscayamerehabersedih

hate, tetapi iiha l¢onm nendapat bencana, mere:ka
bergndfro harenanya. Jiha hamu bersabar dan berfukwa,
nts:aya tipu. daya mercka sedikit Pun tidck medato:ngkpn
kend;haratan kepeda:rm. Sesunggwhnya AItch mengctahi

segalaapayangmerehakerichan."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 120)
Abu   Ja'far   berkata:   Maknanya   adalah,   "Wahai   kaum

mukmin, jika kalian mendapatkan kebahagiaan  dengan kemenangan
atas  musuh  kalian,  dan  banyck  orang  yang  masuk  agana  kalian,
membenarkan nabi kalian, serta membantu kalian, maka mereka akan
bersedih  hati.  Sebaliknya, jika kalian  mendapatkan bencana  dengan
lepasnya  tawanan  kalian,  bahkan  dengan  tawianan  yang  didapatkan
oleh musul  dari'kalian, juga  dengan perpecchan  yang  teriqdi  pada
bari-san kaliant, mcka mereka akan berbahagia."                                ¢r       -

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalch:

7707.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada  kami  dari _Qatadch,  tentang  firman  Allah  SWT,     ®£

®ij f# '# #f ''7z.ha hamir
memperoleh  kebaihan,  hiscaya  mereha  bersedih  hati,  tetapi

jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya,"
ia berkata, "Jika mereka melihat pemeluk agana Islan dalan
keadaan  bersatu  dan  mengalahkan  musuhnya,  maka  mereka
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akan kesal  dan sedih.  Sebaliknya, jika mereka melihat kaum
muslim  dalam  keadaan texpecah  atau  mendapatkan  bencana,
maka mereka berbahagia. Allah SWT clan selalu mematahkan
hujjah  mereka  dan  menanpakkan  aib  mereka  pada  setiap
masa, kapan saja mereka muncul, itulah ketetapan Allah bagi

para  pendahulu  mereka  dan  yang  clan  datang  sampai  Hari
Kianat.wl25i

7708.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far  meriwayatkan  kepada  kani  dari  bapaknya,  dari  Ar-
Rabi', tentang firman Allah SWT,  eif #j:i '±==
Ci±>  .\S;:=±. »-5S3±  .pe±  "Jika  ka;u `m;mperoleh kebaikan,
niscaya  mereka  bersedih  hati,  tetapi  jiha  hamu  mendapat
bencar.a, mereka bergembira harenanya," iz\ beirato, "Melekal
adalah  kaum  munafik,  jika  mereka  melihat  kaum  muslim
dalam  keadaan  bersatu  dan  mendapatkan  kemenangan  atas
musuh, maka mereka akan merasa kesal dan sedih. Namun jika
mereka melihat  kaum  muslim  dalam  keadaan  telpecah,  atau
sebagian  dari  mereka  mendapatkan  bencana,  maka  mereka
ckEb2b£:i::£{b6efr.a.sea.#]¥E%er{¥Ogr,;#
'Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu-daya mereka

sedihit   pun  tidak  mendatanghan  kemudharatan  kepadamu.
Sesungguhnya  Allah  mengetahai  segala  apa  yang  mereha
kerjakanl.N1252

7709.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, tentang
firman Allali SWT,  '±== ;g:i::: ®£ ''/z.fap ham« mempero/cA

'25.  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsimya  (3/747)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  Zad A/ MasJ.r

1252{£|4u48A)i:Hatimda|amtafsimya(3/747)danlbnuJauridalamZadA/"asJ.r

(I/448).
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kebcw.ha#, ''  ia  berkata,  "Jika  mereka  melihat  kaun  mukmin
dalam  keadaan  bersatu,  mcka mereka merasa  sedih.  Namun

jika mereka melihat kaun muslim  dalan keadaan terpecah-
belch,mckamerekamerasasehang."'253

j±±¥:=,la-2{s#E±?ul£#"#;,faj#i:2#£!ai
ni-s:aya  -tip;-da;a    mereka    sedikit    pun    tidak    men?atangka:
kem;dharatan  kepadanu.   Sesungguhnya  Allah  mengetahui  segala

apayangmerehakerjahan."
Makna   ayat  tersebut   adalah,   "Seandainya  kalian  bersabar

wchai kaun mukmin, dalam menunaikan ketaatan kepada Allah SWT,
dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya
uliantaranya   tidck   menjadikan   orang   Yahudi    sebagai    orang
kepercayaan- maka tipu-daya mereka (orang-orang yang telah Allah
sebutkan sifatnya) tidck akan dapat memudharatkan kalian.

Mcksud  un8kapan  "/I.p"drj;a  mereha  adalah  usaha  mereka
dalanmenyimpangkankaunmuslimdarijalanpetunjuk.

Abu  Ja'far  berkata:  Para ulana berbeda pendapat tentang
bacaankalimat(j±#.i):

Pertama: Sekelompok ulama Hijaz dan Bashrah membacanya

f.jf{  i  (dengan dJiadfa  di-fasrafr-kan tanpa syl.cde7afo),  dianbil  dari
perkataan seseorang, `# gJ::;P:: # .Oof j,Jfo ''S!./"" me#dclfcmgfa#
kemudharatankepadaha."

Akan   tetapi,   dihikayatkan   dari   orang-orang   Arab   bahwa
merdeberka:fa,i,;:fri'Y)±&S±G."Piat}d?kme:da::rgka`nT?rif_a_=_i
kepadaku,  tidak -f ula  mudharat. "  Seandcknya  de"ikian bacaannya,

'253  Disebutklan oleh Ahmad dalam ,4/ `rjab/ BayaH j4/ Asbch (2/740).
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maka ayat tersebut semestinya dibaca \±a *1g i+;i; 'Y, akan tetapi
saya tidak mengetahui ada orang yang membacanya demikian.

Kedua:  Ulama-ulana  Madinah  dan  mayoritas  ulama  Kufch
membacanya \£;i F33~ f±#. i (dengan dw di-d7zammaA-kan

#f£,i,as:y%,;%`m%±:,andganEn=tsm=saetsaenoi=p%,d;ha#,i:fstS,a+
KalimatfJfa'Ydibacadhammchkarenadunalasan:

1.         Mengembalikan    huruf   ra    kepada    Aarafa/    yang    dekat
dengannya,  yakni  d»ammch, karena pada asalnya kata kerja
tersebut   dalam   keadaan   "fun,   padahal   tidak   mungkin
menjedikannya Swfun dalam keadaan /us)^did,  seperti kalimat
\b \t: "Hal... bentanghanlah."

2.         Kedudukannya    dalam    keadaan    ra/¢',    maka    huruf    I
mengandung  malma  u+,  dan  huruf /a  yang  menjadi  huruf
jawab ditinggalkan, karena redcksi memang telah dipahami.

Jika demikian, mcka maknanya adalch,

fe *i± +i; rf `,i±J ,J#€ 'J!J
"Jika kamu bersabar dan bertakwa niscaya tipu-daya mereka

sedikit pun tidak mendatanghan kemndharatan kepadamu. "

Huruf/erdarikalima,t;±1g;+;±az'Ylaludibuang,danhuruf`Y
dipchani dengan makna :r€l, seperti perkataan seorang penyair, I 255

tfl; Ou'Ci! y .±jff j!  #  tjs}€ ul c++if y 66~ oo¢
_   ,                                              ,                                                  ,

``2.:.LmaitAt-TaisirfiQira'atissab'i®al.14)danAIBahrAIMuhith(3/323).
]255  Penyaimya adalah Siwar bin AI Midhrab As-Sa'di At-Tamini.
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"Jikayangmembuatmusenangadalchmengembalikankukepada

Qathari, maha sungguh aku menduga_!t_e_tap sofa) engkou tidak akan
Senang. ''1256

Seandainya hurufirya itu diharckati /zz/haA atan hasrch, maka
itujugaboleh,seperti.ridan:A.1257

Fiman Allah SWT,{j 6j£I€ tL> '6{ 3!  "Sesz/#ggrAnya
Allch  mengetahui  segala  apa  yang  mereha  kerjakan,"  "ckn:anryal
adalch,  sesungguhnya  Allah  SWT mengetahui  dan  mencatat  segala
kerusckan  yang  dilakukan  orang-orang  kafir>  sikap  mereka  yang
menghalangi  hanba-hanba  Allah  dari  jalan-Nya  dan  permusuhan
mereka  kepada  orangrorang  beriman.  Allah  SWT  akan  membalas
semua itu dan memberikan sanksi atas perbuntan mereka.-

g'J@{jgj,G3fty,i±:in,jii'{'g3ifdyiJ:ij£;Lj
:S: pe

``Dari (ingndch), ketiha hamu beranghat pads pagi hard drri

(rndi) ke[«argrm« den menempatlcan pare m%kmin
Pads beberqu tempat tmtwk baperang. I)an Allah Mrfu

Mendengmr lagr. Mcha Mengrtchtti."

(Qs. Aati Thraan [3]: 121)
Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah SWT,  a: ijfe ;g

':nd};I;`'.g£'±J!;j}"inn(ingatlah)_,ketihakanub.eranghatpad?p?gi.,

hart  dari  '(rumah)  kelusrgamu  akan  menempatkan  para  mukmin,"
adalah,   "Allah   SWT   menyatakan   'Wahai   orang-orang   beriman,

1256  Bait ini ada dalam Ma 'anf. .4J guv `an (1/323).
]257Lihatdenganredaksiyangsanadalan"a'aHi..4/g#r`arolehAIFarm(1#32).
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seandainya kalian bersabar dan bertckwa, niscaya makar orang-orang
kafir  dari  kalangan  Yahudi  seper(i  mereka,  tidak  akan  membawa
mzidfoarc7/ sedikit pun, dan AIlch SWT clan memberikan pertolongan
kepada kalian, jika kalian bersabar di  atas  ketaatan kepada-Ku  dan
mengikuti  perintah  rasul-Ku,  seperti  aku  memberikan  pertolongan
kepada  kalian  saat  perang  Badar.   Sebaliknya,   seandainya  kalian
menyelisihi-Ku    dan   tidak   bersabar   dalam    menunaikan    segala
kefardhuan, tidak menjaga diri dari segala yang Aku larang, dan tidak
taat  kepada  rasul-Ku,  maka  akan  tunm  apa  yang  Allah  turunkan
kepada kalian pada perang Uhud. Ingatlch hari itu, ketika nabi kalian

pergi pada pagi hari untuk mempersiapkan tempat belperang. "

Kenapa Allah SWT tidak menyebutkan secara tegas apa yang
clan mereka dapatkan ketika tidck bersabar atau ketika bertakwa? Itu
karena hal tersebut telah dianggap cukup dengan kalimat yang ada.
Jelasnya,  AIlch  SWT  menyatakan  bchwa Dia  akan  menyelamatkan
mereka dari  kaum kafu ketika mereka bersabar.  Ungkapan tersebut
lalu dilanjutkan dengan peringatan tentang kejadian yang teljadi pada

perang Uhud, yakni ketika sebagian dari mereka menyelisihi perintah
Rasulullah SAW.

Firman Am SWT, ±{};;i 63 6jf iL;  "Don /z.»grf/ch/, fefz.fa
kamu berangkat pada pagi hart dart (rumah) keluargamu. " RTa:to garrdl
dalam  ayat  ini  dalam  bentuk  tunggal  untuk  orang  kedua  (kfo7.fhab)

yang  ditujukan  kepada  Rasulullch,  akan  tetapi  maknanya  ditujukan
kepada kaum mukmin yang dilarang menjadikan orang kafir sebagai
teman kepercayaan.  Jika demikian, maka jelas bahwa kata 3!j dapat
dipahami dengan makna ungkapan yang telah kami jelaskan.

Ulama  tafsir  berbeda  pendapat  tentang  hari  yang  dimaksud
dalam firman-Nya,  J>\=3]}, i±££ 6±>jfjl 'C;js €{}ii63 ij3£ ;Lj ''D¢»
(ingatlah),   ketika  kanu  berangkat  pads  pagi  hari  dart   (rumah)
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keluarganu akan menempathan para rmlmin pada beberapa tempat
untukberperang."

Pertama:   Sebagian  ulama  bexpendapat  bahwa  mak§ndnya
adalah perang Uhud.

RIwayat yang sesuai dengan pendapat tersebvt adalah:

7710.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepnda  kani  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih, dari Mujahid, tentang fiman Allah SWT,  ;c ij£ ;i;
J,\;3]l, jgJ=; S>,j±}l 'c;£± ±{!ii "Da» /I.»gat/ch/, fe".ha ham«
berangkat  pada  pagi  hart  dari _(rmmch)  keluarganu  ahan
menempatkan  para  mukmin  pada  beberapa  te!npat  untuk
berpera#g, " ia berkata,  "Ketika itu Nabi  SAW belja|an kaki
untukmenyiapkantempatbexperangbagikaummukmin."1258

7711.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia. berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadch, tentang firman Allah SWT,    ;¢
J,G3}), jgl=;  S>j£J'{ €3i€   i+}ii i: £j£ "Da» /I.7zgrf/ch/,
ketika    kamu    berangkat    pada    pagi    hart   ~deri  ` (rumah)
kelurgarm akan menempatkan para mkmin pada beberapa
fempr/ "#fwk berperang, " ia berkata,  "Itulah peristiwa Uhud,
Nabi SAW pergi pada pagi hari meninggalkan keluarganya ke
Uhod,  untuk  mempersiapkan  tempat  berperang  bagi  kaum
mukmin.Mi259

7712.   Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari
bapaknya, dari Ar-Rati', tentang firman Allah SWT,  £j£ ;L;
J,€3]}, i±=;  a>,j±Jl 'ts3i£   €{};:i J!  ''D¢# /7.nga//aA/, fefz.ha

lap  lbnu  Abi  Hatim dalam tafsimya (3/748) dan Ahmad bin Ali  dalam ,4/  `t//.ab

iasg£2n/:4]:)Jzidaianzd"MasJ'r(I/449).
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harm berangkat pada pagi hari dart (rumah) keluargarm ahan
menempatham  para  rmkmin  pada  beberapa  tempat   uutuk
berpera#g,''  ia  berkata,  "Nabi  SAW  pergi  pada  pagi  hari
meninggalkan       keluarganya       menuju       Uhud,       untuk
mempersiapkantempatberperangbagikaunmukmin."]26°

7713.   Muhammad  bin   Sa'd  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritakan
kepedaku  dari  bapcknya,  dari  lbnu  Abbas,  tentang  fiman
Allah SWT,  j,\=3fy, iri:  S>,j±l 'c;Sit   €+!ii de 6j£ ;i;
"Dan (ingatlah), ketika harm berangkat pada pagi hari dart

(runah)  kelurganou  akan menempatkan para rmkmin pada
beberapa  tempat  untwh  berperang,"  ±a  belka:to,  "Itu  teriaidi

Pedaperangunud.«1261

7714.   Mbha-ad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:  Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada

§:;,i,i:e::k::,:rnA:baf]]:e:c#,:#:ep##]±:£;[3.
'asri};5i` "Dan  (ingatlah),  ketika karm berangkat pada pagi

hart   dart   (runah)   keluargarm   akan   menempathan._p_ara
m%froz.„"iaberkata,"HalituteriadipadaperangUhud."'262

7715.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanch
menceritakan kepada kami dari lshaq, bchwa di antara fiman
Allah SWT yang unn dalam peristiwa Uhud yaitu, £j£ ;i;
'8!ed3;i;'&£±J!;j}gg,"Dan(ingatlah),ketikahamuberanghat

sO lbid.
26,   Ibid.

|Z62   Ibid.
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pada pagi hart dari  (rumch) keludrgamu clan menempathan+
Para mukmin. N1263

Kedua : Beapendapat bahwa maksudnya adalah perang Ahzab.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7716.   Muhammad bin Sinan AI Qazzaz menceritakan kepalaku, ia
berkata:  Abu Bakar AI Hanafi menceritckan kepada kani, ia
berkata: Ibad menceritakin kepada kani dari AI Hasan tentang
fiman Allah SWT,   j2±££  6±>,#{ 'CS£€  €+}2;i de ij£ ;i;
I,)€Sg,"Dan(ingatlah),ketihahamuberangprtpadepdgifiar.i
dari  (rumch)  keluargarm  akan  menempathan  para  rmkmin
pada    beberapa    tempat    untuk    berperang,"    La   belkeNto,
"Maksudnya adalah, Nabi Muhammad SAW pergi pada pagi

hari untck mempersiapkan tempat berperang bagi orang-orang
berimanpadaperangAhzab.w1264

Abu   Ja'far   berkata:   Pendapat   yang   tepat  'adalah   yang
mengatakanbahwamaksuchyaadalahperangUhud,karenasetelahitu
Allah SWT berfiman, :££L< ®i ;=± b>E£;,~lf c££ S|  "Kefz.ha de
golongan  dari  padamu  ingin  (mundur)  karena  takut .... "  (Qs.  AJhi
'Imraan [3]:  122).

Sementara  itu,  tilama  tafsif  tidak  befoeda  pendapat  tentang

golongan yang dimaksud dalam ayat tdrsebut, yaitu bani Salamah dan
bani Haritshah.

Di  antara  chli  sejarah  juga  tidck  ada  perbedaan  pendapat
tentang  peperangan  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah,  bchwa  yang

1263  |bnu Hisyan dalan SI.rch (3/112).
'264  |bnu Abi Hatim  dalam tafsimya (3/748) dan Ibnu  Jauri  dalan Zad i4J MasJ.r

(1/449).
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berkaitan  dengan  kedua  kelompok  itu  adalch  perang  Uhud,  bukan
Ahzab.

Jika ada yang bertanya:  Bagaimana hal  itu bisa teriadi pada

perang   Uhud,   sementara   Rasulullch   SAW   pergi   meninggalkan
keluarganya menuju Uhud pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at di
Madinah, saperti dijelaskan dalam riwayat berikut ini :

7717.   Ibnu Humaid menceritakan, ia berkata: Salanal menceritakan
kepada  kani  dari  Muhanmad  bin  Ishaq,  Muhammad  bin
Muslim bin Ubaidillah bin Abdillch bin Syihab Az-Zuhri dan
Muhammad  bin  Yahya  bin  Hibban,  Ashim  bin  Umar  bin
Qatadah, AI Hushaln bin Abdirrahman bin Amr bin Sa'd bin
Mu'adz, dan lairmya dari kalangan ulama kami, menceritakan
kepadaku,  "Sesungguhnya  Rasulullch  SAW  pergi  ke  Uhud
setelal shalat Jum'at. Beliau datang ace rumch) dan memckai
baju perang. Itu terjadi seusai shalat Jum'at, ketika seseorang
dari    kalangan    Anshar    telali    meninggal    dunia,    beliau
meushalatkannya, kemudian berkata,  `rz.doe Sepanrdsnya bagl.
seorang  nabi,  jiha  telah  memakai  bofu  perang,   lalu  dia
melepaskannya sampai dia berperang'. N '26S

Jawab:   Kendati  Nabi   SAW  pergi  pada  sore  hari,   namun
menyiapkan  tempat  untuk  bexperang  tidck  mesti  ketika  itu,
akan   tetapi   beliau   menyiapkannya   sebelum   pergi   untuk
bexperang. Kaum musyrik menempati tempat mereka di Uhud
useperti   dijelaskan   dalam   riwayat   yang   sampai   kepada
kami- pada hari Rabu, mereka menetap di sana pada hari itu,
Kamis,  dan Jum'at.  0leh kanena  itu,  Rasulullah  SAW pergi
kepada mereka pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at, dengan

1265  |bnu Hisyam dalam SI.rch (3/62).
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bersama para sahabat, lalu beliau tiba di lembah-1embah pada
hari Sabtu pagi, pertengahan bulan Syawwal.

7718.   Kisch tersebut seperti yang diceritakan oleh Ibnu Humaid, dia
;€       berkata:\ Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq,

ia berkata: Mulrammad bin Muslim Az-Zuhri dan Muhammad
bin  Yahya  bin  Hibban,  Ashim  bin  Umar  bin  Qatadah,  AI
Hushain , bin   Abdinahman,   dan   yang   lain   menceritakan
kepadin.i266

Jika     ada     yang     bertanya:      Bagaimana     Nabi      SAW
mempersiapkan   tempat   bexperang   sebelum   beliau   keluar   untuk
beaperang?    y,

Jawiab: Beliau mempersiapkannya sebelum perlawanan, yakni
setelah   meminta   pendapat   para   sahabat,   sehari   atau   dua   hari
sebelqunya. Ketika Nabi SAW mendengar kedatangan kaum Quraisy
di  tJhud,  b`eliaj  bersabda  (seperti  dijelaskan  dalan  riwayat  berikut
iri),

7719.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  karni,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kani dari As-
Suddi, bahwa beliau SAW bersabda kepada para sahabatnya,
"Berihan aku pendapat, apa yang harus aha lakhan! " Merck:a

menjawab,  "Wahai  Rasulullah,  seranglah  anjing-anjing  itu!"
Kauni Anshar berkata,  "Wahai  Rasulullah,  musuh kita tidak

'266  Diriwayatkan oleh AI Hckim dalan j4/ MwsfacJra* (2/129), dengan redaksi,

q*'®i:L=J4=,,'i-a!'ei,j?,g*ie
"Tidck  sepantasnya  seorang  nabi  melepaskan  alat-alat  perang  setelah  dia

memakainya.".
Demikian pula diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalan ,4d-Dwrr A/ "a#tswr (2/68)
dan lbnu Hisyam dalam Sr.rch (3/64).
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clan  bisa  mengalahkan  kita  selama  kita ada  di  negeri  kita,

apalagi    ketika    engkau    ada    bersama    kami!"    Alchimya
Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul -
pedahal   sebelumnya  beliau  tidak  pemah  memanggilnya-
untuk  meminta  pendapat  darinya.   Dia  kemudian   berkata,
"Wahai Rasulullah, izinkanlah kani menyerang anjing-anjing

itu!"  Ketika  itu  Rasulullah  SAW  ingin jika  mereka  masuk
Madinah, sehingga mereka bisa diperangi di jalan-jalan kecil.
Lalu datanglah An-Nu'man bin Malik AI Anshari, dia berkata,
"Wahai  Rasulullah, janganlch  halangi  surga  untukku.  Demi

Dzat  yang  telch  mengutusmu,  aku  clan  masuk  ke  dalani
surga!" .Beliau lalu her(anya kepadanya,  "De#gr7» ape?" Dia
menjawab,  "Dengan cara aku bersaksi bahwa tidak ada yang
berhak diibadahi selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah.
Aku juga  berianji  tidak  akan  pemch  lari  dari  peperangan!"
Beliau SAW lalu bersabda, ''Berzar ape ya#g e»gfaow fac7fcha». "
Akhimya dia terbunuh saat itu juga.

Rasulullah  SAW  lalu  minta  diambilkan  baju  besinya  dan
memakainya.  Ketika  mereka  melihat  beliau  telah  memakai
peralatan  perang,  mereka  merasa  menyesal,  sanbil  berkata,
"Sungguh  buruk  perbuatan  kita,  kita  memberikan  pendapat

kepada Rasulullah SAW, sementara wahyu tunm!"  Akhimya
mereka  berdiri  dan  memohon  maaf kepada  beliau,  mereka
berkata,    "Lckukanlah   apa   yang   menurut   engkau   harus
dilakukan. " Beliau SAW kemudian bersabda,

J-if ug- rfe if b` ri;
"Tidak sepantasnya bagi seorang nab, jika telah memahai bofu

Perang, lalu dia meelpaskannya sampai dia berperang' :2;6M

]267  A| Bachawi dalan A/a 'a/i.in .4/-rane7./ (I/539, 540).
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7720.   Ibnu Humaid menc`eritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  ia
berkata:  Ibnu  Syihab  Az-Zuhri,. Muhammad  bin  Yahya  bin
Hibban,   Ashim  bin  Umar  bin  Qatadah,   AI   Hushain  bin
Abdirrahman bin Amr bin Sa'd bin Mu'adz, dan yang lain dari

para ulana,  menceritakan kepadaku, mereka berkata:  Ketika
Rasulullch SAW dan kaum muslim mendengar bahwa orang-
orahg   musyrik   datang   ke   Uhud,   beliau   SAW   bersabda,
"Sungguh,    aku   melihat   sapi    (dalam   mimpi),    lalu   aha

menaifeirkamya sebagai kebalkan. Aku bermimpi bahwa oyung

pedang.ku telch pecah, dan chi melthat kedua tanganku masuk
fe  da/am  ba/.2f  besz.  (beliau  menafsirkannya  Madinah),  /z.ha
kalian melihat bahwa yang paling bagus  adalah menetap di
Madinah  dan  membiarkan  mereka  di  mana  sdya  tiba;  jiha
mereha  menetap  maha  mereha  ahan  menetap  pada  terxpat

yang buruk, jika mereka datang ke Madinah, maka hita akan
memerangi mereha. "

` Ketika  itu  pendapat  Abdullah  bin  Abi  Ubay  sana  dengan

pendapat Rasulullah  SAW, dia bexpendapat seperti  apa yang
dikatakan  Rasulullah,  yakni  tidak  keluar  untuk  menyerang
mereka.

Saat  itu  Rasulullch  tidck  ingin  keluar  dari-  Madinah,   lalu
beberapa orang dari kaum muslim -yang diberikan kemuliaan
dengan mati syarid pada perang Uhud, serta yang lainnya dari
kalangan yang tidak bisa mengikutinya dan menghadirinya-
berkata,    "Wchai    Rasulullah,    keluarkanlah   kalni    menuju
musuh-musuh kami, jangan membuat mereka melihat bahwa
kita takut dan kita lemah! "

Abdullah   bin   Abi   Ubay   bin   Salul   lalu   berkata,   "Wahai
Rasulullah,  tinggallah  di  Madinch  dan jangan  keluar  (untuk
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menyerang) mereka. Demi Allah, tidaklah kita keluar menuju
musuh kita, kecuali dia akan mendapatkan kita, dan tidaklch
mereka   masuk   kecuali   kita   akan   mendapatkan   mereka.
Biarkanlali  mereka  wahai  Rasulullah.  Jika  mereka  menetap,
maka mereka menetap di tempat yang buruk, dan jika mereka
masuk, maka kaum pria clan menyerang mereka, sedangkan
kaum wanita dan anak-anak melempari  mereka  dengan batu
dari   atas.   Jika  mereka  kembali   lagi,   maka  mereka  akan
kembali   dalam  keadaan  rugi,   sama  seperti  ketika  mereka
datan8."

Para  sahabat  senantiasa bersana Rasulullah,  kendati  mereka
sebenamya ingin  sekali  bertemu  (belperang)  dengan  musuh,
SehinggaRasulullchSAWmemakaibajubesinya.]268

Rasulullah SAW menyiapkan tempat-tempat bexperang, adalch
seperti riwayat yang kami sebutkan, tentang musyawarah beliau SAW
dengan para sahabat, seperti yang kani hikayatkan.

prenyiaEg#.#hanundt=#B=ag£'.£%fF,rfug=#:Knda#r:,e.=yha

::u¥ai¥;'g!;i,db`L'£¥ckmem:;.#."ny#ch"::;rrya"Demikian
Diriwayatkan bahwa qira`at lbnu Mas'ud adalch,  63 ij£ SLj

I,)£3§g,  ig)f=   6be3$5i\  'ts'£      i)!Sjl  ``Dan  (ingatlah),  ketika  haTu
berangkat    pada    pagi    hari    dart    (rumah)    keluargamu    ahan
menempatkan    para     mukmin    pads    beberapa    tempat     untuk
berperang..i\Z69

1268  |bnu Hisyam dalam Si.rch (3/66, 67).
]269  Ma'a#i.  j4/  gwr`an  (1/233)  dan  Ibnu  Athiych  dalan  i4/  "wharrJ.r  i4/  Wa/.I.z

(1/501).
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Bacaan  seperti  itu  tentunya boleh,  seperti  kalimat  `±lj3;  dan
Ou' ®j3 ''A4embo#ce#gmw. " Deinikian pula kalimat ¢11=4- ¢' .®ii;` dan
14i:Ji4'"Dia membaydr mcharnya secara hontan."      -

Sepertiungkapanseorangpenyair,L270

i i=}, ¢'! Jfl, ¢c+i  #  a;4=; (=j €; a, :jiii
"Aku memohon ampun atas\ dosa kepada A`llah, yang aha sendiri tidak

bisa menghitungnya. Dialah Allah, Rabb sehalian hamba. Aku
se;ahka;ispada-Nyasegalatujuandananalan."

Kalimat  tersebut  bisa  pula  dengan  ungkapan  +J'U  al  :,j#:~i
"Aku membhon ampun-`atas dosa kepada Allah." .

Dihikayatkandariorang`Arab,bal}wamerekamengucapkan,'*u:;*;il,€jdyJ=ijjo,i,£l:i

"Aku menviapkan r:unah quuk haun itu. "

Den;kiappulakalin}at|;?itJlj''4hame#gembaJz._ke##j¢f¢z./#
ke daldm handangivya.-".

Kata ap\;;}°l adalah bentuk janck dari kata liz yang artinya
tempat duduk.

Abu\ Ja'far berkata:  Makna ayat tersebut  adalah,  "Ingatlah
winai Muhinal, ketika engkau pergi pada pagi hari, meninggalkan
kelunganu,  utk  men|buat  tempat  bexperang  bagi  orang-orang
beriman. "                                                                                       I

MaAaMKe:i:,:tA„#mck¥uiffiy:3a;:"£,4A'L/Lai#M"£:d#n"dre:::
ucapan   kaurn   mukmin   kepadanu   tentang   perkara   yang   kalian
musyawarahkan."  Maksudnya  yaitu  tentang  tempat  berperang  yang

127°  orang yang mengatakannya adalah Syibawaih.
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paling tepat. Seseorang di antara mereka berkata, "Keluarkanlah kami
untuk menghadapi mereka, sehingga kami dapat menjumpai mereka di
luar Madinah. " Demikian pula perkataan lainnya, "Janganlah engkau
keluar dari Madinah dan menetaplah di Madinah, sehingga merekalah
masuk menghadapi kita. -seperti yang kami jelaskan sebelumnya-
Allch  SWT  juga  Maha  Tahu  apa  yang  engkau  isyaratkan  wchal
Muharrmad!"

SWTMK:,:in:tch#e:l¥gAapeT::f:t'";::Te=anmy:|af:tchd,i,::Lcha
pendapat-pendapat tersebut.  Dia juga Mcha Tchu tentang  apa yang
ada di dalani hati mereka, serta perkara-perkara lainnya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalch:

7721.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritakan  kepada  kami ,dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  firman
A%achhaswMeTn'ge%u'#:D=ckAs:Zfy#u±a\Mchenk\\ngrs'#E

Mcha  Mendengar  perkataan  mereka  dan  apa  yang  mereka
Sembunyikan.127]

eec

63:S~fit6i34ca,j'd{jffi<®i;foei£S~usTCLi:si
© 6ij±'f

``Ketiha dra golongun drripadrmtt  ingin (m«nd«r) harena

tck«t, padchal A!lah adrlch perio)orLg hagi kedra go)organ

]27]  Ibnu Hisyam dalam Sj.rch (3/112) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/748).
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ttw. Karera itu hendnl:inch kepeda AI:Ice saia orang.orang
m«kmin bertowdel. "

(Qs. Aah 'Imraan [3]:  122)
Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  Allah  SWT  Maha

Tahu ketika dun kelor]prk di antara kalian ingin mundur karena rasa
takut.

Kedun  kelompok  yang  dimaksud  a_dalah  bani  Salanch  dan
bani Haritsh, seperti dij elaskan dalan riwayat berikut ini,

7722.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritckan  kepada  kani  dari  lsa,  dari  Ibnu  Abi
Najih,  dari  Mujahid,  tentang  firman  Allah  SWT,     `==:   S|-:i3if;  31  .;±i  u,isssf "-Ketiha dua go|?pgar tar.i?a.d?".

!.#gz.H /mw#drr/ hare#a fahaf, " ia berkata, "Mereka adalah bani
Haritsah yang mehuju Uhud, den bani Salanah menuju Sala'

PadaPerangKhandaq.M1272

Abu Ja'far berhata: Telah kami jelaskan sebelumnya bchwa
halituteriadisaatperangUhud,makatidakperludiulangkembali.

7723.   Bisyr     menceritakan    kepada>±>   kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritckan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepadakanidariQatadah,tentangfimanAllahSWT,`==:SL
S£:i  i}  ;3fa  b,!Si5If _"K€ti.ha_ dr.a got.:.n.g.ar daripa]anu.
z.#gI.# rm"Hdrr/ drre#cr fafur, " ia berkata, "Hal itu tegivdi saat

perang  Uhud,   dan  yang  dimaksud  dengan  dua  kelompok
tersebut  adalah  bani  Salanah  dan  bani  Haritsch.  Keduanya
berasal  dari  Anshar,  dan mereka  ingin mundur,  maka Allah
SWT melindungi mereka."

'272  |bnu Abi Hatin dalam tatsinya (3„49) dan Ibnu Athiyah dalan A/ MwftarrJ.r

A, Waoiz (\150\).
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Qatadah berkata, "Di antara riwayat yang sanpai kepada kani
adalah, ketika ayat ini tunm, mereka berkata, 'Sungguh senang
seandainya kita tidak menginginkan hal  itu,  sementara Allah
SWT  telch  mengabarkan  bahwa  Dia  akan  menolong  kita
Semen..n1273

7724.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja'far menceritakan kepada kani dari bapaknya, dari Ar-Rabi',
tentang firman Allah SWT,   ;=± b+££LELf c££ SL "Ke/I.fa
dwa go/o#gr# dar!Padrmci  i.#g!.#, " ia berkata, "Itu teljadi saat

perang  Uhud,  dan  yang  dimaksud  dua  kelompok  tersebut
adalch      bani       Salaniah      dan      bani      Haritsah      dari
Anshar...(menuturkansepedperkataanQatadch)."]274

7725.   Mthanmad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kani, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kani dari As-
Suddi,  ia berkata,  "Rasulullah  SAW pergi ke Uhud bersana
1000 pasukan, ketika itu beliau telah menjanjikan kemenangan

jika mereka bersabar. Ketika Abdullah bin Abi Ubay bin Salul
kembali  membawa  300  pasukan,  lalu disusul  oleh Abu Jabir
As-Sulami   dengan   mengajak   mereka,   ketika   mereka  bisa
mengalahkannya, mereka pun berkata, 'Kani tidak mengetahui
adanya  peperangan.   Seandainya  kalian  taat  kepada  kani,
niscaya  kalian  akan  kembali  bersana  kani'.  -Allah  SWT
berfirman  :ffiJ:   ®i   ;=±   b>\££Lkyf   c££   SL 'Ke/z.ha  d"a
golongan daripadamu ingin  (mundrr)  karena takut',  "elekal
adalah  bani  Salamah  dan  bani  Haritsah-.  Mereka  hendak
kembali ketika Abdullah bin Ubay kembali,  dan Allah  SWT

'273  |bnu Abi  Hatin dalam tafsimya (3/749) dan lbnu Athiyah dalam A/ "wAarmJ.r

4/Wra/.7'z(1/50l).
1274  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/749).
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inelindungi  mereka.   Akhimya  tinggallal  Rasulullah   SAW
bersana700pasukan.M1275

7726.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari lbnu Juraij, ia berkata:  Ikrimch berkata,  "Ayat
ini turn kepada bani Salanah dari Khazraj, dan bani Haritsah
dari  Aus.  Pemimpin  mereka  adalah  Abdullah  bin  Ubay  bin
salul.wi276

7727,   Mulapmad  bin   Sa'd  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:\    Pananku
menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan
kepadaku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman
Allah SWT,  :ffiJ<  ®i  ;=±  b>l=j,~usT  I+=£  SL "Kefz'ha d"a'
golongan daripadamu   ingin (mundur)  karena..t£.hat," baliwa
mereka adalah bani Haritsah dan bani Sa|amah. [277

7728.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanah
mehceritakan  kepada  kaini  dari  Ibnu  lshaq,  tentang  firman
Allah SWT, :{£jJ<  ®i  ?,  e\££j>kyf  c££  .;i "Keffha d"
golongan   daripadamu   ingin   (mundur)   karena   tahat,"   .Ta
berkata,  "Dua  kelompok  tersebut  adalah  bani  Salamah  bin
Jisym bin Khazraj, dan bani  Salanah bin An-Nabit bin Aus.
Kedunyabagaikandunsayap.wl278

7729.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami dari Ibad, dari AI
HasarL tentang firman Allah SWT,  ®i ;=+± b>l££;,~uf;i `=.i£ SL
•§S5i   "Ketiha   dua   golongan   daripadamu   ingin   (mundur)

1275  A| Mawardi dalam A#-IVwka/ wa i4/  `Uy#" (I/420).
1276  A| Mawardi da|am A#-IVwkdr wa -4/  `U}ur# (I/420).
1277  |bnu Abi Hatin dalam tafsinya (3/749).
1278  |bnu Hisyan dalan Si.raft (3/112).
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fare]Ia  /ahaf, "  ia  berkata,  "Dun  kelompok  itu  berasal  dari
chshar,  mereka  ingin  mundur,  dan  Allah  SWT  melindungi
mereka   sehingga   (mereka   manpu)   mengalahkan   musuh
mereka.M1279

7730.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
-      Abdurazzaq  mengabarkan  kepada  kani,   ia  berkata:   Ibnu

Uyainah dari  Amr bin Dinar,  berkata:  Aku mendengar Jabir
bin  Abdillch berkata,  tentang  firman  Allah  SWT,     clii   SL
•§£:6  Jl  .;ha  b,)=SSS "Ketiha dua golongan darip_adam¥

J.J¢gr.#    /mw#drrJ   hare#a   f¢fuf,"   "Mereka   (dua   kelompok
tersebut)  adalah bani  Salamah  dan  bani  Haritsch,  berharap
sekjali  jika  itu  bukan  keinginan  kitab,  karena  Allah  SWT
be;fuan \:%},')  '8iif).:£^adahal  Allah  adalah  penolong  bagi

kedua go|ong;n itul. N1280

7731.   Ahead  bin  Hazim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu
Nu'aim menceritakan kepada kani, <ia berkata:  Ibnu Uyainah
menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Aku mendengar Jabir
bin  Abdillah  berkata,   lalu   ia  menuturkan   seperti   riwayat
tadi.`281

7732.   Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentangfimanAllah,tffiL<bi;=+,b>\£ij,kyfc££;I"Ke/z.ha

'279  A| Mawardi dalan An-JVwA¢f wa A/ `Uyw# (1/420) dan Ibnu Jauzi dalan Zad A/

Masz.r(1/449).
'28°  Abdurrazraq  dalam  tafsimya  (1/411)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalan  tafsinya

(3/749).]28]  A| Mawardi dalan .4n-IVwfaf wa A/  Upr# (1/420) dan AI Qurthubi dalan A/

Jami' li Ahkam AI Qur`an {41185).
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dua golongan daripadamu ingin (mundur) karera tahat," "hi
terjadisaatperangUhud.M1282

Kalimat  S=£L<  cii  ''J#g}.#  /mw#d#r/  fareHa  fafuf '' maksudnya
merasa lemah dan takut bertempur dengan musuh.

Diungkapkan dalan bahasa Arab,   j=4.j ®3ie £@ :P Ou,j±l
"Sifulantakutbertemude.nganmusuhnya."Bewifm;drfari`-nya';fsds

dan bentuk masAdc7r-nya )^2i, seperti dijelaskan dalan riwayat berikut
lm,

7733.   AI  Qasim  menceritakan kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  Ibnu  Abbas  berkata,
"KataJjj}`artinyarasatakut.M1283

Abu Ja'far berlcata: Keinginan mereka yang disebabkan oleh
rasa  takut  adalah,  meninggalkan  Rasulullah  SAW  dan  orang-orang
beriman, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggalkannya karena
takut.  Allah  SWT lalu menjaga mereka,  dan akhimya mereka pergi
bersama  Rasulullah  SAW  dengan  tujuan  awal,  dan  meninggalkan
Abdullah   bin   Ubay   bin   Salul   serta   orang-orang   munafik   yang
bersamanya.  Allah  SWT  memuji  mereka  atas  ketangguhan  mereka
dalam  kebenaran,  dan  Allah  SWT  mengabarkan  bahwa  penolong
mereka adalah Allah SWT dalam mengalahkan orang-orang kafir.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7734.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kani  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  fiman
AI+ch SIVT, \:as 'flif3 "Padahal Allah adalah penolong bagi
fedwa  go/o#gr»  i.f", "  bchwa  mcksudnya  adalah,   "Allahlch

'282  A|  Mawardi  dalam A#-JVwAa/ wa ,4/  `Uyw# (I/420)  dan AI  Qurthubi  dalam ,4/

Jami' li Ahkam AI Qur`an (4/\8S).
1283 A| Mawardi dalam An-JVwfaf wa ,4/  `Cfyw# (I/420).
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yang  menyelanatkan  mereka  dari  keinginan  mereka  (untuk
mundur) karena rasa takut. Semua itu terjadi karena kelemahan
dan rasa takut, bukan karena (masalah) dalam agama mereka,
mcka  Allah  SWT  memberikan  pertolongan  kepada  mereka
dengan kasih-sayang-Nya,  sehingga akhimya mereka selaniat
dari  rasa  takut  dan Lkelemahan  mereka,  maka  mereka  pun
bergabung  kembali
berfirman,  6+,j±i :,;-n:g--¥

Rasulullah   SAW.   Allah   SWT
@A   'ca)  `Karena  itu  hendaklah

'kepada    Allah    sofa    orang-orang    mukmin    bertawakal'.

Maksudnya,   'Barangsiapa   di   antara   orang-orang   beriman
merasa lemah  dan takut,  maka bertawakalah kepada-Ku  dan
mohonlah pertolongan kepada-Ku,  niscaya  Aku  memberikan

pertolongan     kepadanya   '  dan     membelinya,      lalu     Aku
menjadikannya kuat dan menyarnpaikannya kepada apa yang
diinginkarmyaitui.wl284

Abu   Ja'far   berkata:   Diriwayatkan   bchwa  `Ibnu   Mas'ud
"chacaya \:a),') 'giir)  "Padahal A1;ah a'dalah penolong mereka."
Kenapa   demikian?   Kendati   secara   lafazh   berada   dalam   bentuk
mcftsa«#a (lafazh yang menunjukkan dua), hanya saja secara makna
berada  dalan  berfuk jamak,  seperti  jap°l  (dua  kelompok  yang
berselisih)dancirjaJ.I(duake|ompok).IZ85-

ap'&{i#`6#al€3i*'63j;,'fi{'+3=ja'j

[284  |bnu  Hisyam  dalam  Si.rch  (3/112,113)  dan  Ibnu  Abi  Hatin  dalam  tafsimya

1285(A3i/7F42idaianMa.an,.A/gz«.`an(|C33)danlbnuAthiychdalanA/MwhawJ.r

AI Wdyiz (1150\).
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``Srmggrh A)lah telah menolong ham« ddrm Peperangttn

Bndar, padchal ham% adrlah (ketiha tfu) orang-orang yang
lemah. Karena jtw bertdrwalch kepada A»ch, sopoya ham«

mensywhwh.Nya."

(Qs. Aali Thraan [3]: 123)
Abu  Ja'far berkata:  Maknanya adalah,  "Seandainya kalian

bersabar   dan   bertakwa,   niscaya   tipu-daya   mereka   tidak   akan
membawa mudharat bagi  kalian,  dan Allah SWT  akan memberikan

pertolongan  kepada  kalian,  sebagaimana  Allah  SWT  memberikan
pertolongan kepada kalian pada perang Badar hingga kalian menang,
padchal ketika itu junlah kalian sedikit tanpa kekuntan, dan hari ini
junlah  kalian  lebih  banyak  daripada  ketika  itu,  maka  seandainya
kalian   bersabar,   niscaya   Allah   SWT   memberikan   pertolongan.
Bertakwalch kalian dengan menunaikan segala ketaatan dan menjauhi
segala  larangan,  agar  kalian  bersyukur  atas  nikmat  yang  diberikan
kepada kalian, berupa kemenangan dan hidayah. "

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7735.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah

X]e)nfeg#TT..H~:;P#3kj¥£;,±iq#b£~j]%a„q„'g:nA¥/;af];arA
menolong  karm  ddram  peperangan  Badar,  padahal  kanu
adalah   (ketiha  itu)   orang-orang  yang  lemah,"  ia,  belkTk,£.,\,,i

kalian lebTh sediEit-dan-tidak lebih kuat.  (j:3-`6
'ffl  'Karena  itu  bertakwalch  kepada  Allah,

s"paycr   Aiizmw   meus)#ifairz.-Ivy¢'.    Maksudnya,   'Bertakwalah,
Sebabitulahcaramensyukurinikmat.Ku..w'286

Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  sebab  dinanakannya

perang Badar?

":£?'j#*

'286  |bnu Hisyam dalan S|.rob (3/113) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/750).
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Pertama:   Sebagian  ulama  bexpendapat  bahwa  dinamakan
demikian karena sumber air tersebut milik `seseorang yang bemana
Radar.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7736.   Ibnu  Waqi'  menceritakan kepada  kani,  ia berkata:  Bapakku
menceritakan kepada kani dari Zakariya, dari Asy-Sya'bi, ia
berkata, "Badar `itu dchulunya milik ses'eorang bemama Badar,
lalu ia dinanakan dengdhnya. ml287

7737.   Ya'qub    menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:  "  Husyaim
menceritakan kepady kani, ia berkata: Zakariya mengabarkan

i=¥£i¥s#fs3y£,#.:;j|j+gw£,jbe,:;a„u„gb£;a4fa,.,at;n,#a;
menolong  hamu  dal'a;'pep;r-angan  Badar,"  "BErdar  alha;]ch
sumur  milik  seseorang  bemana  Badar,  lalu  ia  dinamakan
dengamya.wl288

Kedua:  Bexpendapat bahwa dinanckan  demikian  karena itu
adalah nana tempat, ,seperti nana daerah-daerah lainnya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7738.   AI   Harits  bin   Muhammad 'menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata:   Ibnu  Sa'd  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:
Muhammad bin Umar AI Waqidi menceritakan kepada karni,
ia berkata:  Manshur menceritakan kepada kani  dari  Abu AI
Aswad,  dari Abu AI Aswad, dari Zakariya,  dari Asy-Sya'bi,
dia berkata,  "Dinamakan Badar  karena  ia  merupckan  sumur
milik seseorang dari Juhainah yang bemana Badar. "

1287  |bnu Abi Hatin dalan tatsinya (3/750).
'288  |bnu Abi Hatim dalan tatsinya (3/750) dan lbnu Athiyah dalam 4/ Mz/Aarrz.r

AI Wdyiz (lls02).
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AI Harits berkata: Ibnu Sa'd berkata: AI Waqidi berkata: Aku
menceritakan   hal    itu   kepada   Abdullah   bin   Ja'far   dan
Muhammad bin  Shalih,  lalu mereka berdua mengingkarinya,
mereka berkata, "Lalu kenapa dinamakan Ash-Shafra? Kenapa
dinamakan AI Hamra? Kenapa dinanakan Rabig?  Semun itu
tidak berarti, itu hanyalah nama tempat. "

Ia pun berkata: Aku ceritakan pula hal itu kepada Yahya bin
Nu'man  AI  Ghifin,  dia  lalu berkata:  Aku  mendengar  guru-

guru kami dari bani Ghifar berkata, "Ia adalah sumber air dan
tempat tinggal milik kita, tidak pemah dimiliki  oleh seorang

pun  bemama  Badar,  dan  ia  pun  bukan  dari  Juhainch,  akan
tetapi  berasal  dari  negeri  Ghifar.   AI  Waqidi,  itulah  yang
dikenaldiantarakita.M1289

7739.   Diriwayatkan  kepadcku  dari  AI  Husain  bin  AI  Faraj,  dia
berkata:   Aku  mendengar  Abu  Mu'adz  berkata:  Ubaid  bin
Sulaiman  mengabarkan  kepada  kani:  Aku  mendengar  Adh-
Dhahhak berkata,  "Badar adalch pama sebuch  sunber  air di
sebelah kanan, di jalan Makkah. Ia ada di antara Makkch dan
Madinah.M129o

kaiimat¥o}#a;£:i:ee:pP£=bbeenngjJ=ckckddar¥k::afa}{¥,'`;iepft£,
dari kata .tr'.

Abu   Ja'far   berkata:   Allah   SWT  menyebut   mereka   al3i
''ora#g-orang }iang /emaft " karena jumlah mereka sedikit. Ketika itu

junlch mereka 300  lebih,  sementara musul mereka berjumlch 600-
1000,seper(iyangtelahkanijelaskansebelumnya.

`289  |bnu  Athiyah  da|an  ,4/  "w*arj.r  ,4/  Wra/.i.z  (1/502)  dan  AI  Baghawi  dalam

Ma .alim At-Tanzil (\154\ , S42).
'29°  As-Suyuthi dalan j4d-D%rr j4/ "anfs%r (2/307) dan ia menuturkan sunbemya

kepada penulis.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7740.   Bisyr    menceritakan    kepeda    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

:e#k#¥(%,#fl¥j'i;%?=,fi,.Fji#:gwgrT;4#jfr
telah m6nolong kanu dalam peirerarigawi Badar, padchal kanu
adalah   (ketika  itu)   orang~orang  yang  lemah.   Karena  itu
bertakwalah kepada Allah, supaya hamu meusyukuri-Nya," .Ta
berkata,   "Badar  adalal  sumber  air  di  antara  Makkch  dan
Madinah.   Di{  sana   Nabi   SAW   bertempur   dengan   kaum
musyrik,  yang  merupakan  pertempuran  pertama  Rasulullah
SAW.  ,Diriwayatkan  kepada  kani   bahwa  beliau  bersabda
kepalda pare. sah:zhoaiitrya. `Jumlah kalian pada hart ini sejumlah
hawan-kawan ,Thalut ketika berhadapan dengan Jalut'. Keidka
itu jumlah mereka 300 lebih, sementara kaum musyrik  1000,
ataumendekatinya.wl291

7741.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku,. ia berkata: Abu
Bakar  menceritakan  kepada  kam

fiman Allah SviT,  {js`6
LJrJ      rJII

tentang
'RI^ "Sungguh Allah

±al€d3~#ba#{,#aagj,
telah menolong hamu dalam

peperangan Badar,  Padchal hamu adalah (ketiha itu)  quang-
orang  yang  lemah.   Karena  itu  bertakwalah  kepadq_ Allah,
Sm"iasyuachg::d:echus#-r¥:i?e:£e::,aytoii|#,aetbii}.{„g|iJ'

7742.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Ja' far menceritakan kepada kani dari bapaknya, dari Ar-Rabi',
SepertiyangdikatakanolehQatadch.[293

129'  |bnu Abi Hatin dalan tafsinya (3/751).
'292  |bnu Athiych dalan .4/ Mwharri.r A/ Wra/.I.z (I/502).
1293  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/751).
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7743.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamah

=[e[nfes#j,k3?Pi€5a;¥>;,ai#?n£~j]S,rsa„q;gfnfrt:,?a£':a:
menolong  kanu  daldm  peperangan  Radar,  padahal  kanu
adalah  (ketiha  itu)  orang-orang  yang  lemah,"  .\al  bckaifa,
"Junlah mereka lebih sedikit dan kekuatan mereka tidak lebih

kunt.wl294

Abu Ja'far berkata:  Makna fiman Allah SWT,    'j}{  (#`6

ap "Karena itu bertakwalch kepada Allah,  supaya kamu

menywfuri.-jvy¢, " sama seperti yang dijelaskan dalan riwayat berikut
ini:

7744.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamah

=Le)nfe§#r6fafafu#a,fi#±Bn:KLsrhea„qa'z.::nb?r:a#a:
kepada    Allah,    suiaya    harm    mersyuhari-Nya,"    ballNIa.
mrfuanya   adalah,   "Bertakwalch   kepada-Ku,   sebab   itulah
Wujudsyukurkepadanikmat.Ku.w1295cO

&L?,,:,ife,#S.+313®i Jide2fi,ji€S!
lSfeg3cfrf3Lji#€;iu¥o!€r53©S,#3<g:i{

©a€#3xp.tL3,ul`;,i#>#5.fs±.
`` (Ingndch) , ketiha hamu i,ruei,igrtdrn kepadr orang

m«kmin, 'Apcthah ndal¢ ouk«p bagi hamu Allah membantw
hamu dengtin tier rit>« mahaihat yang ditwrmnhan (drri

1294  |bnu Hisyan dalan SI.rch (3/112).
1295  |bnu Hisyan dalam Sj.rch (3/112).
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hogit)?' Ya (ouhop), ii:ha harm berschar dan bersiap_-stapa,
dan mdeha datang \(ne.rvyerang ha:mu dengan seketi::ka itw

I.ttgr, niscrtya AIIch menolong lcan% dengan lima rib%
malaihat yang memakdi tonda. "

(Qs. Aafi Thraan [3]:  124-125)
Abu  Ja'far berkata:  Allah menjelaskan,  "Allah  SWT` telah

memberikan  pertolongan  kepada  kalian  saat jumlah  kalian  sedikit,
yckni  ketika  kalian  berkata  kepada  kaum  mukmin'  dari  kalangan
sahabatmu,  'Apckch tidck cukup bagi  kamu Allah membantu kanu
dengan tiga ribu malaikat yang  diturunkan  (dari{ langit)?'  Ifu terjadi
saat perang Badar. "

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna kehadiran
malaikat saat perang Badar, hari apa mereka dijanjikan hal itu?'

Pertama: Bependapat bahwa Allah SWT menjanjikan kaum
mulrmin saat perang Badar. Jika musuh datang dengan tiba-tiba maka
Allah akan  menurunkan  malaikat,  tetapi jika mereka tidck kunjung
datang maka Allah tidak menurunkan bantuan tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebqu adalah:

7745.   Hunaid  bin  Mas'adah  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:
Bisyr   bin   Al ^Mufadhdhal   menceritakan   kepada  rkami,   ia
berkata:   Daud   menceritakan   kepada   kani   dari   Amir,   .ia
berkata:  Diberitakan  kepada  kaum  muslim  bahwa  Kurz  bin
Jabir  AI  Muh'aribi` ckari  memberikan  bantuin  kepada  kaum
musyrik. Hal itu membuat berat kaqu muslim, maka dikatakan

.  \    .'r  <iz{/.    ._<,,  -<<2    JZ`4;.'Z'€  >   '` .'Z+.2+  '`1k??.a.d1.Te_r,ep, 3xp.i
©,a,*

ji
3±> "'Apahah tidak cuhap bagi

hamu Allah membantu hamu dengan,,tiga ribu malaikat yang
diturunkan (dart langit)? " Ya (atkup), jiha kanu bersabar`dan
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bersiap-siaga,  dan  mereha  datang menyerang kamu  dengan
seketiha itu juga, hiscaya Allah menolong kamu dengan lima
rz.bat  mc7/az.kcz/ yang  memckf7z.  Jcz»da '. "  Lalu  datanglah  berita

kekalahan kaum musyrik kepada Kurz, maka akhimya mereka

pulang  kembali,  dan Allah  SWT tidck menurunkan pasukan
yang5000tersebut.1296

7746.   Ibnu Mutsanna menceritakan kepadcku, ia berkata:  Abu A'la
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Daud  menceritakan
kepada kami  dari  Amir,  dia berkata,  "Ketika perang  Badar,
datang  berita kepada  Rasulullah  SAW  (lalu  dia menuturkan
seperti riwayat tadi. Hanya saja, dia berkata),  feg3 C; +3Lj
T'3& "Dan mereha datang menyerang hamu dengan seketiha itu

juga."

Ia berkata, "Mereka adalah Kurz dan kawan-kawannya. "

Mengenaf kaljmat, 6g;± ,fry.i 63; FS`: ;::i, #3 .fs£.
"Niscaya  AIlah  menolong  harm  dengan  lima  ribu  malaihat

ycr»g  memahaz.  fa»dr, "  ia  berkata,  "Berita  kekalahan  kaum
musyrik  sampai  kepada  Kulz,  maka  alchimya  ia  tidak  jadi
memberikan bantuan, dan malaikat yang 5000 ribu juga tidak
tunm.  Setelch  itu  mereka  diberikan  bantuan  1000,  sehingga

junlch mereka menjadi 4000 dengan kaum muslim."]297

7747.   Muhanrmad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
BakarAIHanaflmenc:I.i.T¥u?:Pa.d,>,fg±,?€ari[?a:9':,d{¥€?``

..r ji deja, ji€ S!
bl "(Ingatlah), ketiha harm

Hasan, tentang firman Allah SWT,

3xp.i 6; tp'\: ,ife, j€; .t3;3
mengatakan kepada orang mukmin, 'Apahah tidak cukup bagi
hamu  Allah  membantu  hamu  dengan  tiga  ribu  malaikat',"

1296  |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (3/752).
1297  A| Qurthubi dalam tafsimya (4/195).
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sampai seluruh ayat secara lengkap, ia berkata, "Ini terjadi saat
PerangBadar.N1298

7748.   Ya'qub  menceritakan  kepadak`b  ia  berkata:   Ibnu  Ulayyah
meneeritakan  kepada  kani  dari  Daud,  dari  Asy-Sya'bi,  ia
berkata,  "Diberitakan kepada kaum muslim bahwa Kurz bin
Jabir AI Muharibi hendak memberikan bantuan kepada kaum
musyrik di Badar, mcka kaum muslim in
Allah SWT pun menurunkan firman-Nya,

di  merasa sulit.

pis   "Apakah   tidak   cukup   b,agi.,.kaT# ,£!.!ah,. T.e`:b.a¥uA
fain" ..., '' hingga firman-Nya,  Sgj£   ,fty.t  ;;  "Mcz/czz.hat
)/crng memaha[. fa#dcl. " Lalu sampailah berita kepada Kurz bin
Jabir AI Muharibi bahwa kaum musyrik menderita kekalahan

(mcka  ia  tidak  jadi  mengirim  bantunn),  sehingga  akhimya
Allah     SWT     tid`ak     memberikan    bantuan     yang     5000
tersebut.M1299

Kedua:  Berpendapat  bahwa  Allah  SWT  menjanjikan  kaum
mukmin  saat  peiang  Badar.  Mereka bersabar  dan bertakwa  kepada
Allah SWT, maka Allah menurunkan bantuan berupa para rna.1aikat,
seperti yang dijanj ikon.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7749.   Abu Kuraib menceritakan kepada kani, ia berkata: Yunus bin
Bakir menceritakan kepada kani dari Muhammad bin I§haq, ia
berkata: Abdullah bin Abi Bckar menceritakan kepadaku dari
sebagian orang dari bani Sa'idah, ia berkata:  Aku mendengar
Abu  Usaid  bin  Malik  bin  Rabi'ah  berkata  (setelah  sesuatu
menimpa' matanya),  "Seandainya  aku  ada di  Badar  bersana
kalian sekanng ira, dan mataku masih nomal, maka akan aku

1298  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/752).
T2sO   |bid.
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kabarkan  lembah-lembah  tempat  para  malaikat  keluar.  Aku
Samasekalitidakmeragukannya."L3°°

7750.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata: Salamah
menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Ibnu    Ishaq
menceritakan berkata,  Abdullah bin Abi  Bckar menceritakan
kepadaku dari sebagian bani Sa'idah, dari Usaid bin Malik bin
Rabi'ah  (salch  seorang  yang  ikut  dalan  perang  Badar),  dia

'   berkata  (setelah  matanya  buta),   "Seandainya  aku  bersana

kalian di Badar dengan mata yang masih normal, maka clan
aku tunjukkan lembah-lemah tempat para malaikat tunm. Aku
sana sekali tidck meragukannya. "°]

7751.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salanah
menceritakan  kepada  kani  dari  Muhammad  bin  lshaq,  ia
berkata:   Abdullch  bin  Abi  Bckar  menceritakan  kepadcku:
Diriwayatkan    kepadanya    dari    Ibnu    Abbas,    ia   berkata:
Seseorang dari bani Ghifar menceritakan kepadaku, ia berkata,
"Aku dan anak pamanku naik ke gunung, hingga bisa melihat

Badar.   Ketika  itu  kami  masih  musyrik,   kani   menunggu-
nunggu  akhir  pertempuran,  untuk  mengetahui  pihak  yang
kalah, agar kami bisa merampas harta bersana kelompok yang
menang.  Ketika kami  ada di  atas  gunung, tiba-tiba awan itu
mendekat,   lalu   kami   mendengar   suara   kuda   dan   suara
seseorang yang berkata, 'Ayo maju wahai Haizum!' Ketika itu

pelindung  dada  anak pananku terbcka  sehingga  dia mati  di
1302

tempat itu, aku pun hampir saja mati, nanun aku ber(ahan'

7752.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamch
menceritckan  kepada  kani  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  Al

130°  |bnu Hisyam dalam SI.rch (2C86).
301   Ibid.
`3°2  |bnu Hisyam dalan SI.ra* (2re85) dan lbnu Jauri dalan ZadA/ A/asJ.r (1/452).
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Hasan bin Imarah menceritakan kepadaku dari AI Hakan bin
Utaibah,  dari  Muqsam  (]maula Abdullah bin AI  Hndts),  dari
Abdullch bin Abbas, dia berkata, "Para malaikat tidak pemah
bertempur kecuali  pada peristiwa Badar,  dan  setelah  itu ~
pada   hari-hari   lairmya-   mereka   hanyalah   jumlah   dan
kekuntantanpamemukul.ML303

7753.   Ibnu Hunaid menceritakan`kepada kami, ia berkata: Salanah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mthammnd bin Is,haq
berkata:  Abu  Ishaq  bin  Yasar  prenceritakan  kepadaku  dari
seseorang dari bani Mazin bin Najar, dari Abu Daud AI Mazini

(orang yang ikut dalam perang Badar), ia berkata,  "Sungguh,
aku pemah memburu seseorang dari kalangan musyrik untuk
menebasnya,   tetapi   temyata   kepalanya   terjatuh   sebe`lum
pedang]cu   sampai   ke   kepalanya.   Aku   pun   talu   bahwa
Seseorangtelahmembunuoya.wL304

7754.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Salanah
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Muhammad  berkata:
Husain bin Abdillah bin Ubaidillah bin Abbas  menceritakan
kepadaku dari lkrimch. (maula lbnu Abbas), dia berkata: Abu
Rafi' (maula Rrfulullah SAW) berkata, "Aku adalah pembantu
Abbas bin Abdul Muthallib, dan Islam ketika itu sudah masuk
kepada kami, yakni Ahlul Bait,  lalu AI Abbas masuk Islan,
demikian pula Ummu Fudhail.  AI Abbas  adalah  orang yang
sangat  takut  kepada  kaunnya  dan  tidak  ingin  menyelisihi
mereka, sehingga ia menyembunyikan keislanannya, padahal
ia memiliki banyak harta.

13°3  |bnu Hisyan dalan Si.rch (2C86).
t3°4 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam A/ngnad-nya (5/450)  dan AI Haitsani

dad:am Madma' Az-Zawa`id (6183).



Swhindi `Im.un

Abu Lahab -musuh Allah- tidak ikut dalam perang Badar,
dan digantikan oleh AI Ash bin Hisyam bin Mughirah.  Demikianlah
kebiasaan mereka, jika seseorang tidak bisa ikut perang maka yang
lain menggantikannya.

Ketika  datang  berita  kekalahan  suku  Quraisy  saat  perang
Badar, kami telah mendapatkan kekuntan dan kemuliaan.

Dahulu aku orang yang lemch dan hanya pembuat tungku di
kamar  Zamzann.  Demi  Allah,  aku  sedang  duduk  bersama  Ummu
Fudhail  memahat  tungku,  dan  ketika  itu  datanglah  berita  tersebut.
Tiba-tiba  saja  si  fasik  Abu  Lahab  datang  dengan  tergesa-gesa,  ia
duduk   di   atas   tali   kemah,   sehingga   punggun8ku   menempel   di

punggungnya.  Orang-orang lalu berkata,  'Abu  Sufyan bin  AI  Harits
bin Abdul Muthallib telah tiba!' Abu Lahab lalu berkata, 'Wahai anck
saudaraku, mari mendekat, berita apa yang kau bawa?'

Dia  pun  duduk,  sementara  orang-orang  berdiri.  Abu  Lahab
berkata  lagi,  `Beritahu  cku  tentang  kabar mereka?'  Dia  menjawab,
`Demi  Allah,  tidaklah  kami  ber(emu  dengan  mereka  kecuali  kita

memberikan  pundak-pundak  ini  kepada  mereka,  sehingga  mereka
membunuh dan menahan kita sekehendak mereka!  Demi Allah, cku
sama  sekali  tidak  mencela  teman-teman,  tetapi  kami  mendapatkan
orang-orang dengan berpenanpilan putih di atas kuda berwama putih
campur hitan.  Mereka  ada  di  antara  langit  dan  bumi,  dan pukulan
mereka saina sekali tidak bisa ditchan'.

Aku lalu mengangkat tambang kemali dengan kedua tangan,
sambil berkata, `Mereka adalah malaikat'." ]3°5

7755.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamch
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad,  ia  berkata:  AI
Hasan bin Imarah menceritakan kepadcku dari AI Hakam bin

1305  |bnu Hisyam dalan Si.rch (2/301).
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Utaibah, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, ia beckata, "Ketika itu
yang menahan AI AbbasT adalch Abu AI Yasar Ka'b bin Amr,
saudara bani Salamah. Abu AI Yasar seorang lelaki berbadan
rapping, sementara AI Abbas seorang lelaki berbadan gemuk.
Rasuldllch SAW bertanya kepada Abu AI Yasar,  'Wafoaz. ,4bzj
AI  Yasar,  bagaimana  hamu  bisa  mer.ahan  AI  Abbas?'  Dia
menjawab,  'Wahai  Rasulullah,  seseorang  yang  tidrk  pemch
aku   lihat   sebelumnya   telah   menolongku,   penampilannya
demikian   dan   demikian'.   Rasulullah   SAW   lalu   berkata,
'Seorangmalaikatyangmuliatelahmeno|ongrrra'.'h3°6

7756.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia  ,  berkata:     Yazid
menceritakan  kepeda. kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

#.Q:#ap<.<:en¥5.fr¥,an{A.I,¥T,S,YTi_Lj,ia,'*  3#If 63E3 ri'`: 3sS> #g .ffi3 Oi
kepadr kani

"Apahah

tidek cukup bagi kanu` Allah membantu kamu dengan tiga ribu
`.  malaikat yang diturunhan (dari langit)?`` .ia berketo, " ALwalnyal

mereka   diberikan   pertolongan   dengan   seribu,    kemudian
menjadi 3000, kemudian menjadi 5000."

¥¥n,g¥f;3L#,a2>2£#.#,ff`L#ja{;c#p,:i,,££
kririu   be;sabdr   dan   bersidp-siaga,    dan   mereha   datang
menyerang  karm  dengan  seketika  itu  jugd,   niscaya  Allah
menolong  harm  dengan  lima  ribu  malaihat  yang  memahai
/¢Hda, " ia berkata, "Itu terjadi saat perang Badar. Allah SWT
memberikanpertolongandengan5000ma|aikat."]3°7

7757.   Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, dari bapaknya, dari Ar-
Rabi', dengan riwayat yang sama.

]3°6  Imam Ahmad datam Arfus#czd-nya (I/353) dan AI Haitsani  dalam A/4/'ma' ,.4z-

Zowa`id(6/85).
'3°7  |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (3/754).
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7758.   Muhammad   bin   Sa'd  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritakan

ie|i=TWTd,al£Pgy,#=::3nugiv4:bL=:n£;:#-
"Niscaya  Allah  menolong  kamu  dengan  lima  ribu  malaikat

yangmemahaitanda.11]308

7759.   Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadcku, ia berkata:
Sufyan  menceritakan  kepada kami  dari  Ibnu  Khaitsam,  dari
Mujahid,  dia berkata,  "Para malaikat tidck pemah bertempur
kecualisaatperangBadar.w]309

Ketiga:  Belpendapat  bchwa  Allah  SWT  menjanjikan  kaum
mukmin  saat  perang  Badar.   Seandainya  mereka  bersabar  di  atas
ketaatan, jihad,  dan ketakwaan, maka Allah SWT akan memberikan
bantuan saat peperangan mereka semuanya, clan tetapi mereka tidak
bersabar dan her(akwa kecuali pada perang Ahzab, mcka Allah SWT
memberikan bantuan kepada mereka saat mengepung Quraichch.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7760.   Muhammad bin Umaral AI Asadi menceritakan kepadcku, ia
berkata:  Ubaidillah  bin  Musa  menceritakan  kepada kami,  ia
berkata:    Sulaiman    bin    Zaid    Abu    Idam    AI    Muharibi
mengabarkan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Abi  Aufa,  ia
berkata,  "Ketika itu kami  mengepung Quraizhali  dan Nadhir
dengan sekuat tenaga, clan tetapi belum juga dibukakan, maka
akhimya kita kembali. Rasulullch SAW lalu minta diambilkan
air,  dan ketika beliau sedang membasuh kepalanya,  tiba-tiba
Jibril  SAW datang  dan berkata,  'Wchai  Muhammad,  kenapa

'3cO  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/754) dan AI Mawardi dalam .4#-Ive/*a/ w A/

|3or#:i]:;2i2d);ianMa'a#mAr-7ane#(I/542).
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kalian  meletakkan   senjata,   sementara  para  malaikat  tidck
meletakkannya! I Alchimya beliau minta dianbilkan kain, lalu
mengikatnya di- kepala tanpa membasuhnya, kemudian berseru
kepada kami,  maka kami  pun berdiri  dalan  keadaan  sangat
lelah  dan  tidak  sanggup  lagi  untuk  melakukan  perialanan,
hingga akhimya kani sampai di Quralchah dan Nadhir. Ketika
itu  Allah  SWT  memberikan  bantuan  berupa  3000  malaikat,
dan   AIlah   SWT   membukakannya,    maka   akhimya   kita
mendapatkannikmatdankeutanaandariAllahSWT."'3'°

Keempat: Berpendapat bahwa Allah SWT menjanjikan kaun
mukmin  saat  perang  Badar.   Seandainya  mereka  bersabar  di  atas
ketaatan, jihad, dan ketakwaan, maka Allah SWT akan memberikan
bantun  saat  peperangan  mereka  semuanya.  Nanun  mereka  tidak
bersabar dan bertakwa, sehingga prereky tidak diberikan bantuan saat

perang Uhud.
RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7761.   AI  Qasim `menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku   dari   lbnu   Juraij,   ia   berkata:   Amr   bin   Dinar

;##;2k3ep;dggLjd#=ium£:£€£ap,?af](::p,?;.:.£
kamu   be;sabar   dan   bersiap-siaga,    dan   mereha   datang

menyerang kam:u dengan seketika itu juga. " 1iL beckato3 "Irfulch

peristiwa   Badar.    Mereka   tidak   bersabar   dan   bertakwa,
sehingga mereka tidak  diberikan  bantuan  sant  perang  Uhud,
Seandainya  mereka  diberikan  bantuan,  maka  mereka  tidalk
akandapatdikalahkan."]3L]

'3]°  |bnu Athiych dalan .4/ Mwbarrl.I A/ Wraji.z (1/503).
[3']  |bnu Athiyah dalam A/ Mwh4rrir AJ Jya/.J.z (1/503).



S«rch Auli ` Imttaan

7762.   Ibnu    Basysyar   menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:
Abdurahman menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Sufyan
bin Uyainch menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar,
dia berkata:  Aku mendengar Ikrimch berkata,  "Mereka tidck
diberikan bantuan saat perang Uhud dengan seorang malaikat

pun."  Atau,  "Kecuali  dengan  seorang  malaikat."  Abu  Ja'far
ragu.'312

7763.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain   bin   AI   Faraj,   ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Aku mendengar
Ubaid bin Sulaiman berkata dari Adh-Dhahhck, tentang fiman
AiichswT,tp'`:ae>#j.tf;!®i Sri"Apakchtidck
cukup  bagi  hamu  Allah  membantu  ham.u  dengan  tiga  ribu
mcr/crz.far, '' hingga fiman-Nya, Sngj± ,xp.i 63; ±+S`: ;::i+
"Dengan lima ribu malaihat yang memakai tanda. r' La, becka:to,
"Ini adalah janji yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad

SAW  saat  perang  Uhud,  `Sesungguhnya jika_ kauni  mukmin
bertakwa  dan bersabar,  maka Allah  SWT  akan  memberikan
bantuan dengan 5000 malaikat dengan diberi tanda, akan tetapi
kaum muslim kabur pada perang Uhud, sehingga Allah SWT
tidakmemberikanbantuan'.M'3t3

7764.   Yunus  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu  Wahhab
mengabarkan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentangfirmanAllchswT,feg5cjj:3Lji#<jil£;¥e!C*jj
t`56 "Ya (oukup), jiha harm bersabdr dan bersiap-siaga,  dan
mereka datang menyerang hamu dengan seketika itu juga .... "
"Mereka  bertanya  kepada  Rasululah  SAW  sanbil  melihat

kaum   musyrik,   `Wahai   Rasulullah,   bukankah   Allah   SWT
memberikan bantuan kepada kita seperti  saat perang Badar?'

13]2  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/752).
'3'3  |bnu Athiyah dalam t4/ Mwharri.r A/ Wajj.z (1/503).
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Bdiou SA;"l rmenj]aNIalb, `Apakah tidak cukup bagi kamu, Allah
membantu kamu dengan tiga ribu malaihat yang diturunhan

/ZJarJ. /a#grtJ? ' Lalu datanglch tanbahan dari Allah SWT, atas
kesabaran dan ketakwaan mereka. Dengan syarat mereka ®ara
malaikat)  datang  seketika,  maka  Allah   SWT  memberikan
bantunkepadakalian.wl314

Abu Ja'far berkata: Pendapat yapg tepat adalalh, Allah SWT
mengabarkan tentang Nabi-Nya SAW, ketika beliau bersabda kepada
oralrg-oram8   bein@n,   "Apahah   tidak   cukup   bqgi   `hapru,    Allah
membantu hamu dengan tiga ribu malaihat? "

Allah  SWT lalu menjanjikan mereka dengan  3000  malaikat,
setelah menanbah bantuan dchgan 5000, jika mereka bersabar dalam
menghadapi musuh dan bertakwa kepada Allah SWT.

Tidak   ada   dalil   bahwa   mereka   diberikan,   bantuan   3000
malaikat atau 5000 malaikat. Tidak ada pula dalil yang menunjukkan
bahwa mereka tidak diberikan bantuan sama sekali.

0leh    kalena    itu,    dapat    dipahami    bahwa    Nabi    SAW
memberikan  bantunn  kepada  mereka,  sesuai  dengan  riwayat  yang
menyatakan demikian. Dapat pula dipahani bahwa Allah SWT tidak
memberikan bantuan seperti yang meriwayatkannya demikian.  Akan
tetapi  tidak  ada  riwayat  sfraAz.fe  yang  menunjukkan  bahwa  mereka
diberikan  bantuan   3000   malaikat  atau   5000   malaikat,   dan   tidak
dibenarkan bagi kita salah satu pendapat kecuali ada riwayat yang bisa
dipertanggungjawabkan,  dan  pada  kenyataannya  tidak  ada  riwayat

yang  demikian.   0leh  karena  kita,   serahkan  pendapat  ini   kepada
mereka. Hanya saja, AI Qur`an menunjukkan bahwa mereka diberikan
bantuan  1000  malaikat  saat  perang  Badar,  seperti  dijelaskan  dalam
firman-Nya,  ,i<±:l't 6; tj€L> f± jj ;±=± €\=:i`6 .#5 3|;±:3 ;i

\3\4   Ibid.
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©  <}±,i,.#  `` (Ingatlah), ketika kanu memohon pertolongan kepada
Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu,  'Sesungguhnya Aha ahan
mendatangkan  bala  bantwan  kepada  kamu  dengan  Seribu  malaikat

};crag cJcrftzng ber/#rwf-f#rwf '. " (Qs. AI Anfaal [8] : 9).

Adapun saat perang Uhud, dalil menunjukkan bahwa pendapat

yang menyatakan bahwa mereka tidak diberikan bantuan, lebih jelas
daripada pendapat yang menyatakan bahwa mereka diberikan bantuan.

Jelasnya, seandainya mereka diberikan bantuan, maka mereka
tidak akan kalch. Jadi, yang benar adalch yang dinyatakan oleh Allah
SWT.

Sebelumnya  kani  telah  menjelaskan  makna  a/  z.mdnd,  a/
madad, ash-shabr,]3' 5 dan at-taqwa.""

SWT,`P=a:=3a;;er#SP,#:P:tert;#,a:ginmae„;=a=g:Lch"
dengan seketiha itu juga,"

Pertama:  Berpendapat  bahwa  maknanya  adalah,  dari  garis

pertana mereka (ketika itu pula).
Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7765.   Hunaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid bin Zarigh menceritakan kepada kani dari Utsman bin
Ghiyats, dari Ikrimah, tentang fiman Allah SWT,   C}3  f3.L'j
1]:;  fegj, ia berkata, "Maknanya adalah lin }jj+3 *  'Dczrz.

garis pertama mereka ftetiha itu pula)'."

7766.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:    Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadch, tentang firman Allah SWT,  f3lj

1315  Tafsir AI Baqarch ayat (45).
1316  Tafsir AI Baqarah ayat (2).
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13::feg3i£,iaberkata,"Maknanyaadalah,ln}jj+3ap'Dqrz.
gar;S I;ertama mereka (ketika itu pu|a)I.N1317

7767.   AI Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdurazzaq
mengabarkan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar mengabarkan
kepada kani dari Qatadah, seperti riwayat tadi.]3L8

7768.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kani,  ia berkata:
Ibad  menceritakan  kepada  kami  deri  Ibad,  dari  AI  Hasan,
tentang fiman AIlah SWT,  `±:i  fe33 de +3tj, ia berkata
"%#ha%&puafa#*]\'9ife.ife').r`Darigarispertamamereha

7769.   Diriwayatkan kepadaku dari Ammar bin AI Hasan, dari Abu

:a#,',igr:;gahade:y#t¥±aAIb-eT£:t£;',,:#gan;lama:al#
(rL.+±±±:J`'6:;ig;ri`s;e;tamamerehaftetihaitupu|a)'."]32°'

7770.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kami,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kami dari As-
suddi, tentang firman Allah SWT,  `3::   fe33  Ct:3;  f3Lj> ia
b=e#E##uy:u:#2`]h°rfu°If,`Darigarispertama

]3]7  Ibnu  Abi  Hatin  dalam  tafsir  (3/753),  AI  Baghawi  dalam  Ma'a/J.in  Af-ranei./

i3i8S£5u43A'bfEa£LM:¥=d3£%:¥r|(€/"7-5N3#r:#¥wT"dl:£2]%aia/,.mAf_ranei./
(1/543), dan AI Mawardi dalam .4»-Ivafhaf w .4/ 'Uyzf» ( I/421).'3[9  Ibnu  Abi  Hatin  dalam  tafsir  (3/753),  AI  Baghawi  dalam  A4a'a/I.in  Af-r¢neJ./

32oS£5u43A)b]qEaAiM£T:did£:LanyaA8##;'dw£1:;:yA""th(i}/£2±ianA"whar'.r
AI Wdyiz (\ls04).

'32t  Ibnu Abi Hatim dalan tafsinya (3/753) dan Ibnu Athiyah dalam j4/ Mw#arrJ.r

AI Wofiz (\/SOL).
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7771.   Muhammad   bin   Sa'd  menceritakan
Bapakku    menceritakan   kepadaku,
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
kepadaku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu
Allah SWT,  iS   fe23  cj3  f3Lj>

kepadcku,   ia  berkata:
ia    berkata:    Pamanku
Bapakku  menceritakan
Abbas,  tentang  firman
ia berkata,  "Mcknanya

ahahoh \h .r?* ®u,  `Dari awal perjalanan mereka  (seketika
itu),."

Ada juga yang mengatakan ulari selain Ibnu Abbas-bahwa
maknanya  adalah  lii  }jja£  *   "Darz.  femaraAa»  mereha

'1322I.„'..

7772.   Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang fiman Allah SWT,  `±±  feg5 if f3Lj, ia berkata
"%#ha%apu&£a#*3\2#.rfu.r`Darigarispertamamereha

Kedua:   Bexpendapat  bahwa  maknanya  adalah,   dari   awal
kemarchan mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7773.   Muhammad   bin  AI   Mutsanna  menceritakan   kepadcku,   ia
berkata:  Abdul  A'la  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:

Z:[ufg;nf:ri:i#ep#,k£±gd.g;;£Tfiap±e2n3Tffi#
ffi-7.  ia  berkata,  "Itu  teljadi  saat  perang  Uhud,  mereka
marah   karena   apa   yang   mereka   dapatkan   pada   perang
Badar.M1324

t322  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/753) dan AI Mawardi dalam An-IV#faf wa .4/

i323;i#:4b:Ld)flan"/anw'AAfam4/gur`a#(4/196).
1324  |bnu Tauzi dalan Zad .4/ "asJ.I (1/451).
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7774.   Muhammad  bin  Imarah  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Sahl bin Amir menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Malik
bin   Magul   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Aku
mendengar Abu Shalih (maula Ummu Hani) berkata, tentang

::=ahA:amhesr¥.'„`]¥5*?}dy>"Mchanyaadalah,dariawal
7775.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim  menceritakan  kepada  kani  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih, dari Mujahid, tentang fiman Allah SWT,    J3  f3kj
`3:;feg5,iaberkata,"Maknanyaadalah,dariawalkemarahan
mereka. Mereka tidak memeranginya hari itu juga. Itu teljadi
SaatPerangUhud.M1326

7776.   AI  Qasim  menceritakan  kapadaku,   ia  berkata:   AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata,
tentang firman AIlah SWT,  `fa  feg3 i£, "Maknanya adalah
(ife.;S;:a±.eF,`Dariowalkemarahanmereha'."]327

7777.   Diriwayatkan   kepadaku  dari   AI   Husain  bin   AI   Faraj,   ia
berkata:   Aku  mendengar  Abu  Mu'adz  berkata:   Ubaid  bin
Sulaiman   mengabarkan   kepada   kami,    ia    berkata:    Aku
mendengar Adh-Dhahhck berkata, tentang flrman Allah SWT,
`3:i;±g3cff5kj,"Maknanyaadalah,aj;a;3;ij+)bf'D¢w.

'325  A| Mawardi dalam ,4#-IV#taf wa .4J  `C/j"H (1/421) dan Ibnu Athiyah dalam A/

Muharrir AI Waf iz (lls04).
'326  |bnu  Jauri  dalam Zed .4/ "asi.r (I/451)  dan AI  Baghawi  dalam "a'a/J.in i4f-

ranel./(1/543).
'327  |bnu  ]auzi  dalam Zhd ,4/ "asj'r (1/451)  dan AI Baghawi dalan "a'a/J.in j4/-

rane[./(1/543).
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garis   pertama   mereka   (ketika   itu   pula)   dan   dari   oval
kemarahanmereha..N1328

Abu Ja'far berkata:  Makna asal kata 3givl adalah,  "Seketika

i:iu]:'chk=mau££r:b,dfb€:g3bT;k?i€de;?:ap¥=;3[u?i;igDfmunck¥:::ra
adalah  air  yang  ada  di  wadah  itu  mulai  mendidih.  Demikian  pula
ungkapan C:lJ`3 tfjJ3 i. Oof j'! tiiai yang maknanya adalah aku pergi
kepada si ful'an d'ari afaa aku inemulainya.

Kelompokyangmemahamikalimatlie+?Ji*denganmakna
"Dari. clrch mereha ¢efz.ha i.fw pwJcr/ " beranggapan bahwa maksudnya

adalah,  Kurz  bin  Jabir  dan  kawan-kawannya  datang  kepada  kalian

pada perang Badar, dari "awal tempat keluar mereka" untuk menolong
kawan-kawannya dari kalangan musyrik.

Sementara itu, kelompok yang memahani kalimat lin t^jj +.
dengan makna  "Dc7rz. crw/ femc7roAa» merekcz, " beranggapan bchwa
maksudnya  adalah,  kaum  Quraisy  dan  pengikutnya  datang  kepada
kalian saat perang Uhud pada awal kemarahan mereka, karena korban-
korban perang Badar. "

swT`¥karfn3¥ande:d¥¥i,j:eLb:rde¥::n:Se]rrb:d:alp=d:pTt=eftL:i
bantuan Allah SWT dengan para malaikat di Uhud.

Di  antara ulama  berkata:  Mereka tidak diberikan bantuan
dengan para malaikat,  karena  mereka tidak  bersabar  dan  bertakwa,
terbukti  dengan  perginya  sebagian  pasukan  (meninggalkan  tempat)
memanah  untuk  mendapatkan  harta  rampasan,  padahal  Rasulullah
SAW  memerintahkan  agar  mereka  tetap  di  tempat,  sehingga  kaum

]328  A| Mawardi da|an j4#-IV#fa/ wa j4J  `t/y#" (1/421) dan Ibnu Athiych dalan j4/

Muharrir AI Wofiz (\1451).
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musyrik    mendapatkan    kemenangan. c  Allah    SWT    menjanjikan
kemenangan jika mereka bersabar dan bertakwa.

Ada  perbedaan  pendapat  pada  kelompok  yang  menyatakan
bahwa  itu  teriadi  saat  perang  Badar,  disebabkan  akan  dikirimnya
bantuan oleh Kulz bin Jabir.  Sebagian bexpendapat bchwa Kurz dan
kawan-kawannya tidak datang ke Badar untuk memberikan bantuan
kepada  kaum  musyrik,  dan  Allah  pun  tidck  memberikan  bantuan
kepada kaum muslim dengan para malaikat, karena Allah SWT hanya
akan memberikan bantuan j ika Kurz dan kawan-kawannya datang.

Kelompok yang menyatakan bahwa Allah SWT memberikan
pertolongan  kepada  pas`ikan  muslim  saat  perang  Radar,   berdalil

SganfggAl#!i¥,,#.i-!„#fr'f#i'£:,"ago;i
pertolongan   kepada   Tuharmu,   lalu   diperkenanhan-Nya   bagimu:
'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu

dengan seribu malalkat yang datang berturut-turut'. "  (Qs. AI Anfaal

[9]: 9).

Mereka berkata, "Seribu malaikat telah datang sebagai bantuan
bagi mereka. Adapun janji bersyarat (yang diungkapkan dalam surah
Aali 'Imraan), hanyalah tambahan bantuan, karena Allah SWT telah
mendatangkan  seribu  bantuan,  sesuai  janji-Nya.  Allah  SWT  tidak
akan menyelisihi janji-Nya.

Abu  Ja'far  berkata:  Para ulama berbeda pendapat tentang
bacaankalimat6}*:

Pertama:  Kebanyakan  ulama  Madinah  membacanya  €grj}1i

(dengan war di-/¢fAch), yang artinya Allah SWT memberikan tinda
kepada mereka.
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Kedua:  Sebagian ulama Kufch membacanya Car;:--:  (dengan
wa"yangdi-haraA),yangartinyaparamalaikatmembu;ttandaunfuk
mereka sendiri.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang tepat adalah dengan wow#

yang di-horch, karena banyak riwayat dari schabat, ulana tafsir dari
kalangan   mereka,   dan   tabi'in,   yang   menjelaskan   bahwa   para
malaikatlah   yang   memberikan   tanda,   tanpa   menghubungkannya
kepadaAllahSWTataukepadayanglaindarikalanganmakhluk-Nya.

Pendapat     yang     mengatakan     bahwa     pilihan     dengan
menggunakan wa« yang di-haraA dalan kata :,;;;I-; hanya berlaku
jikakatatersebutditujukankepadamanusia,tidakmemilikiar(i.

Ungkapan tersebut berdasarkan  dugaan mereka bahwa tidak
ada kemungkinan bagi malaikat untuk memberikan tanda kepada diri
mereka seperti yang dimiliki oleh manusia.

Komentar saya: Bukan perkara yang mustahil jika Allah SWT
memberikan  kemungkinan  tersebut,  sehingga  mereka  memberikan
tanda kepada diri mereka sendiri, seperti yang berlcku bagi manusia,
dengan  tujun  bulcti  wujud  ketaatan  kepada  Allah  SWT,  sehingga
mengaitkan   tanda   tersebut   kepada   diri   mereka   sendiri,   padahal
semuanya dengan sebab dari Allah  SWT.  Jika hal  itu menunjukkan
ketaatan   kepada   Allah   SWT,   maka   si fat   tersebut   tentu   lebih
mengandung  makna  pujian,  karena  mereka  lebih  memilih  ketaatan
kepada Allah SWT.

Riwayat   yang menjelaskan bahwa tanda tersebut dinisbatkan
kepada para malaikat, diantaranya:

7778.   Ya'qub  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Ibnu  Ulayyah
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun mengabarkan
kepada   kami   dari   Umair   bin   Ishaq,   ia   berkata,   "Awal



Thtst,Ate:-

penggunaan wol  (sebagai tanda) adalah pada hari  itu, ketika
Rasulutch SAW bersabda, .J*€ i£`in., .Jf ,}*=
'Berilah  tanda,  karena  sesungguhnya  para  malaikat  telch

membuattanda..I.]329

7779.   Abu Kuraib menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Mukhtar
bin    Ghasan    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:
Abdurrahman bin AI  Ghasil  menceritakan kepada kami  dari
Zubair bin AI Mundzir, dari kakeknya, Abu Usaid ulia salah
satu ahli  Badar- dia berkata,  "Seandainya mataku sembuh,
kemudian  kalian   inembawaku   ke   Uhud,   maka   akan   aku
kabarkan  lembah--lembah tempat keluanya malaikat,  dengan
menggunakan  I.mamch  kuning  yang  terurai  di  atas  pundck
mereka.»1330

7780.   Muhammad   bin   menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kani  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih, dari Mujahid, tentang fiman Allah SWT, J3 ,.Jisl: ,i::i,
'dy3;i  -ggsffl  "Dengan lima ribu malaikat yang memakai

fcr#dcr, " ia berkata, "Mcksudnya adalah diberi tanda pada ekor
kuda mereka dan dahinya. Padanya ada wol biasa dengan wol
berwama,danitulah/us»z.in(tanda)."L33L

7781.   Ibnu Humald menceritakan kepada kani, ia berkata: Hakkan
menceritakan kepada kani dari Abasah, dari Muhammad bin
Abdirrahman,  dari  AI  Qasim bin Abi Bazzah,  dari  Mujahid,
tentang frman Allah SWT, 6pe;¢  ;<xp.t  63;  5rf `;  ,a=:i,

t329  |bnu Abi  Syaibch dalan A/usAan»a/(6/437),  Ibnu Jauzi dalan Zed A/ A/asJ.r

( I/452), dan As-Suyuthi dalam Ad-Dii" j4/ hfa#tsur (2/70).

::::£]n#uEit¥¥[AiJdi%'##7m5£)'.gur`aH(4/196).
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"Dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda," ia borkato,
"Ekor kuda mereka yang digunting, dengan wol biasa dan wol

berwarnapadatengkuknya,itulahmaknafcrs#z.in."L332

7782.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:    Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatad.ah, tentang kalimat gap;#, ia berkata,
"Diriwayatkan  kepada  kami  bahwia  tanda  mereka  ketika  itu

adalah  wol  di  dahi  ku'da  meieka  dan  ekemya,  sedangkan
mereka   berada   di   atas   kuda   berwaria   putih   bercampur
hitan.«1333

7783.   AI  Hasan bin Ychya menceritakan kepada kani, ia` berkata:
Abdunazzaq mengabarkan kepada kani, ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah
SWT,  fes££   "ya#g  J#emahal.  f¢#da,"  ia  berkata,   "Tanda
merekaadalahwolpadadahikudamereka."]334

7784.   Diriwayatkan kepadcku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari
bapaknya, dari Laits, dari Mujchid, ia berkata, tentang firman
Allah SWT, a€;¢ ''yng memczhaz. /a#d¢, " ia berkata, "Ekor
kuda mereka digunting dan ada tanda pada dahi serta ekomya,
dengan wol biasa dan wol berwarna."

7785.   Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari
bapaknya, dari Ar-Rabi', bahwa mereka ®ara malaikat) ketika
ituadadiataskudaberwamaputihcanpurhitam.]335

7786.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan
kepada kami, ia berkata:  Juwaibir mengabarkan kepada kani

1332  |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (3754).
[333  A| Qurthubi dalam .4/ Jamj' /i. ,4fafam ,4J gwr`a# (4/196).
1334  Abdurazzaq dalan tafsimya (1/410).
`335  |bnu Athiyah dalam A/ Afwfaarri.r A/ Wa/.I.z (1/504).



Tt4strAth.TThri

dari  Adh-Dhahhak  dan  sebagian  guru  kami,  dari  AI  Hasan,
Seperti hadits Ma'mar dari Qatadah. ]336

7787.   Muhalnmad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ahmad
menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
kepnda  kani  dari  As-Suddi,  tentang  kalimat  6apj££,  bahwa
maknanyaadalchyangdiberitanda.L337

7788.   Muhammad   bin   Sa'd  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritakan
kepadaku  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman
AIlah SWT, a€gz ,ig:ap.i ;; ,.8`: ;::±> ''De»gr# /7.rna rz.6«
rna/az.haf yH#g memahaz.  fandd, "  ia  berkata,  "Mereka  datang
kepada  Muhammad  SAW  dengan  bertanda  kain  wol,  lalu
Muhammad SAW memberikan tanda kepada para sahabatnya
dankuda-kudanyadengankainwo|.")338

7789.   Abu   Kuraib   menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ibnu
Yaman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hisyam  bin
Urwah menceritakan kepada kami  dari  lbad  bin  Hamzah,  ia
berkata,   "Para  malaikat  tunm  dengan  penanpilan  Zubair,
yakni menggunakan i.mamch berwama kuning,  karena ketika
ituZubairmenggunakan7.mamchberwanakuning."L339

7790.   Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Husyaim  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Juwaibir
mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang kalimat

1336  A| Mawardi dalan ,4#-IVwhaf wa j4/ 'Lfy## (I/422).
1337  |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (3/754).
1338  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/754).
]339  A| Ba9hawi dalam "a 'a/z.7% ,4f-raurz./ ( I/544) dan AI Qurthubi dalam .4/ I/amJ.' /J.

Ahkam AI Qur`an (41196D.
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a3j¢  ''ya»g  memahaz.  fa#da, "  ia  berkata,  "Tanda  mereka
adalchwolpadadchidanekorkudamereka."]34°

7791.   AI  Hasan bin Ychya nenceritakan kepada kani,  ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kani,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kani dari Hisyan bin Urwch, ia berkata,
"Para malaikat turn saat perang Badar di atas kuda berwama

putih  campur  hitan,  dengan  mengenakan  z.mcrmaA  kuning.
Ketika   itu   Zubair`  juga   menggunakan   I.mcma%   berwama
kuning.wl34i

7792.   Ainad   bin  Ychya  Ash-Shufi   menceritakan  kepadaku,   ia
berkata: Abdurrahman bin Syuraik menceritakan kepada kani,
ia  berkata:  Bapakku  menceritakan  kepada  kani,  ia berkata:
Hisyam  bin  Urwah  menceritakan kepada kani  dari  Urwah,
dari A0dullah bin Zubair, t)ahwa Zubair membawa selendang
kuning saat perang Badar, dan beliau menjadikannya sebagai
].m¢mc}fo,   lalu   ttrmlah   para   malalkat   kepada  Nabi   SAW
denganmenggunakanz.mamczfeberwanakuning.L342

Abu  Ja'far  berkata:  Riwayat-riwayat  yang  kani  bawakan
dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda kepada para sahabatnya,
"Berilah tanda,  harena  sesunggul.nya para malaihat  telah membuat

fcr#cJa, " juga  perkataan  Usaid,  bchwa  para  malaikat  keluar  dengan
menggunakan  z.mamaA  berwarna  kuning,  yang  terurai  di  pundck-

P#prtmmee:ebke:S:rfuch;,Ws:yma::;a8:::La]tfananbFe¥ean±=¥e:::Lpaaht
yang   kani   pilih,   yakni   sesungguhnya   fcrs]7!.in   ®emberian  tanda)

134°  A| Bagivawi dalam Ma 'a/I.in 4f-Tanez./ (1/544).
134L  Abdurazraq dalan tafsimya (1/410).
1342  -in-ni~|-a=i`Tda-in zad ,4/-"`agjr (i/452)  dan AI  Qurthubi  dalan zlJ Jamj" JJ.

Ahham AI Qur`an {41\96`.
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dilakukan  oleh  para  malaikat  itu  sendiri,  seperti  yang  dijelaskan
sebel-ya.

Kelompok yang membacanya i;.]i=£ ` (dengan wa# ber-/affoch)
menafsirkan ayat tersebut sesuai riwayat-riwayat berikut ini :

7793.   Huniaid  bin  Mas'adah  menceritakan hal  itu  kepada kami,  ia
berkafa:  Yazid  bin  Zuralch  menceritakan  kepada  kani  dari
Utsman bin Ghiyats, dari Ikrimah, tentang fiman Allah SWT ,
a€;<:  ,fry.t  i;  5a§`:  ~a::±p ia berkata,  "Ada lanbang
bertempurpadamereka.M1343

7794.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan ' kepada  kami, ` ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,   ,a::±>

±r€a.#-fL;+ul`:)iaberkafa,"Adatandaberiempurpada
7795.   Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  dari  Abu  Ja'far,  dari

bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT,    -fs±.
':±3;± -;g±:}; 'fi, 9Sl'. -3:::£> pe; "Niscaya Allah mere_olo_nf

karm  dengan  lima  ribu  malaikat  yang  memakai  tanda,"  .Ta
berkata,"Adatandabertempurpadamereka."[345

Mereka  berkata,   "Kalimatnya,   '4cJcr  -/cr#dr  ber/e#2pwr  prdc[
merekar',  artinya, bukan mereka sendiri yang memberikan tanda. 01eh
karena itu, mereka membacanya dengan wa# ber-/cr/foci.  Jadi, Allah
SWT mengaitkan tanda tersebut tidak kepada mereka, namun kepada
yang telah memberikannya tanda.

1343  |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (3/755).
\344   Ibid.
t345  |bnu  Abi  Hatim  dengan  redaksi  yang  sama  dalan  tafsimya  (3/755),  Ibnu

Zanjalah dalan H#j/.ch A/ gI.ra `ch (I/173), dan As-Suyuthi dalam ,4d-Dw" .4/
Ma»ts"r (2/3 1 1 ). Semuanya bersumber dari Qatadali dan Thmah.
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Kata  \;;:Jl  mengandung  ati tanda, Tyang diungkapkan dalam
bahasa Arab .a=+  \;;1 (itu adalch tanda baik). Demikian pula   ;\:..:.-.
iz:t> (itu adalah tanda baik), seperti ungkapan seorang penyair,]346  '  '

:;4:n i; :±j€ fy ;ha ij'  #  fat: i+i &i :G; iie
"Seorangpermdayangdiharwiaketampananolefa_Allah,in;milihi

tandeyangenakdipandangmata.111347

Kata  £\ir  maknanya`` adalah  tanda  indah.   Jika  seseorang
menggunakan tin'da pada sebuah peperangan, mcka ungkapan dalam
bahasa  Arabnya  adalah,    a:I;`  i*  ''Dz.a  /g/¢fa memberz.  f¢#dr  w7!fwt
dl.#.#}ro, '' yang  bentck  m#d#arj'-nya  q;;:+;,  sedanckan  maswar-nya
dijj.

®cO

3ie6.,y€!#f8j£;±#ifefg#!,i.pets#y€L'fit'&tij
©#(,ed'(,fit

``Dan Azlch tidch menjndizcan Pemberian bald bantoan jt«

melainham sebagri khabar gembira bagt (kemenangun) "t,
den agar tenteram hatinw harenanya. dan kemencmganrm

ttw hanyulah drri AIlch yang Mcha Perhasci lagt Mchc[
Bijdsana."

(Qs. Aali Tmraan [3]: 126)

'346  |a ada|ah Usaid bin Anqa AI Fazari.  Diungkapkan dalam i4/ KamJ./ (1/108),  ia

adalah  Usaid  bin  Tsa'labah  bin  Amr.  Dia' hidup  pada  nasa  Jahiliyah  dan

3„B:,:g;[]¥££J:a:p`£[anana;£|mA¥*JS;#(29/223)dariqarfj.dafrmiliknya,ketika

putra  saudaranya  lewat  dan  mendapatkannya  dalan  keadaan  sedang  meratap
setelch seluruh hartanya diranpas oleh satu kaum Arab.
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Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Tidaklah Allah SWT
menjadikan  janji   itu,  yalmi  adanya  bantuan  malaikat,   melainkan
sebagai khabar gembira. "'>Ou==:C:,::"ais   ~ae  „Dan  agar  t€nteram  hatt.mu

hae#azlyer, " maknanya adalch, "AIlah SWT menyatckan itu agar hati
kalian menjadi tenang dengan janji itu dan tidak merasa sedih karena
banycknyajumlchmusuh,sementarajumlahkaliansedikit."

Kalimat ,fit  *  6i,  Y€!   ;:Elf   8j  ''Do» keme»¢»gr#mw I.f«
faa#}/a/crfo    drr!.   4J/crft, "   maknanya   adalch,    "Kemenangan    kalian
hanyalah  dari  Allah  SWT,  tidak datang  dari  adanya para  malaikat.
Seakan-akan Allah berfiman, 'Hanya kepada Allah kalian semestinya
bertawakal. Mohonlah pertolongan hanya kepada-Nya, bukan kepada
banyaknya   jumlah,   karena   kemenangan   yang   kalian   dapatkan
hanyalah karena pertolongan dari Allah SWT, meskipun terdapat 5000
malaikat  bersama  kalian,  dan  jumlah  kalian  sangat  banyak'.  0leh
karena  itu,  bertakwalah  kepada  Allah  SWT  dan  bersabarlah  dalam
melawan musuh kalian, karena Allah SWT akan selalu memberikan

pertolongan kepada kalian. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7796.   Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abu   Ashim   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Isa
menceritckan kepada kani dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang firman Allah SWT, .pe tsj3.   iL'df 'J# 6j  ''D"
Allah tidak mekyadikan pemberian bala bantuan itu melainhan
sebagai  khabar  gembira bagi  (kemenangan)mu,"  .ia bckata®
"Maknanya  adalah,   Allah   SWT   menjadikan   hal   itu   agar

mereka bergembira dan tenang.  Adapun  pada  perang  Uhud,

paramalaikattidakbexperangbersanamereka'."
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Mujahid   berkata,   "Para   malaikat   tidak   pemah   bexperang
bersama mereka sebelum dan sesudahnya. Mereka hanya ikut
berperangsaatperangUhud.M)348

7797.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata: Salanah

:'e|nfe;#T:-,A:e#€#=;¥`:E's3f,aft:#;fi%a=
Allah tidak meoyadihan pemberian bala bantuan itu melainhan
sebagai  khabar  gembira  bagi   (kemenangan)mu,   dan  agar
/ejqfera"  foafi.mw hare#crny¢, " bahwa maknanya adalah, Allah
berfiman,  'Itu karena aku tahu kalian dalam keadaan lemah,
dan    kemenangan    itu   hanya    atas    kekuasaan-Ku,    sebab
keagungan dan kebijaksanaan hanya dikembalikan kepada-Ku,
bukankepadasalahseorangdiantarahamba-Ku."[349

7798.   Yunus  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Walib
mengabarkan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang fiman Allah SWT,  ,fit  }ie  i,  Y€±  i2£lf  6j  "Dcz»
kemenanganmu    itu    hanyalah    dart    Allah,"    .ial   bedsato,
"Seandainya  Allah  berkehendalk,  maka  Dia  bisa  menolong

kalian tanpa malaikat, karena Dialah Yang Mcha Perkasa lagi
MahaBijaksana.wl350

Fiman Allah SWT,  #{ ,#.i ''yang Mafoa Perkesa Jagr.
Maha Bij aksana. "

Kata  ,#.i  ''yang Ma#a Perhasa" maknanya adalah,  Dialch
Allah  SWT  Yang Maha Perkasa untuk membalas  orang-orang kafir
melalui  tangan-tangan  kekasih-Nya dari  kalangan  orang-orang  yang
taat kepada-Nya.

1348  |bnu ]auzi dalam Z¢d.4J MasJ.r (I/454).
1349  |bnu Hisyam dalan Sj.rch (3/114).
`35°  |bnu  Athiyah  dalan  ,4/  M#faarr!.r  ,4/  Wa/.z.z  (1/505)  dan  AI  Baghawi  dalam

Ma'alimAt-Tanzil(\1544;).
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Kata  rf£:i "Jagz. Maha Bf/.adsa«a" maknanya adalah, Dialch
Allah  Yang  Maha  Bijaksana  dalan  mengatur  urusan  kalian  wahai
kaum  mukmin,   urusan  kalian  dalam  mengalahkan  musuh-musuh
kalian dan urusan-urusan kalian lainnya.

AIlah SWT berfirman,  "Bergembiralah wahai  kaLm mukmin
dengan  pengaturan-Ku  untuk  kalian  dalani  mengalahkan  musuh-
musuh   kalian.   Juga  dengan  pertolongan-Ku  untuk   kalian   dalam
mengalahkan  musuh  kalian,  jika  kalian  taat  pada  perintah-Ku  dan
sabar dalam melawan musuh kalian. "

cO

©a;Tg'es 3ii;#a.3i6336|:gr,
"(AIzah menolong ham« drlam Perang Badrr dan memberi

bald banfuan ifu) unfuk membinaschan segozongan orang-
orang yang hafir, atou unfuk menjadilcan mereha hina, lal«

men.eha kembdri dengun tiada memperoleh ape-ape."

(Qs. Aali Thraan [3]:  127)
Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya  adalah,  "Allah  menolong

kanu  dalam  perang  Badar  untuk  membinasakan  segolongan  orang

yang kafir." Kata L}:£ll artinya segolongan.

Allah   SWT   menyatakan   bahwa   Dia   telch   memberikan

pertolongan    kepada    kalian    saat    perang    Badar,    sebagaimana
sekelompok    orang    yang    kafir   kepada    Allah    dan    Rasul-Nya,
dihancurkan,  karena  mereka  mengingkari  keesaan  Allah  SWT  dan
kenabian Muhammad SAW.

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:
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7799.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

i;¥d;.5#+3dgLg:,#t:::;„:[STfaan#:;:£os„¥n,or#,.
orong yang  ha¢r, " ia berkata,  "AIlch  SWT  menchancurkan
sekelompok   orang   kafir   ®ara   pemimpin   dan   komandan
mereka)saatperangBedar."]35]

7800.   Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari
bapaknya, dari Ar-Rabi', seperti riwayat tersebut. ]352

7801.   Muhammad bin Sinan meheeritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kani dari Ibad, dari AI
Hapan, tentang fiman Allah SWT,  i;;#6.j{ 633  6;L: €£i:},
"Untuk membinasaharl segolongan  orang-orang yang hafir,"

sampai  akhir  ayat,  ia  berkata,  "Hal  itu  terjadi  saat  perang
Badar,  Allah  SWT  menghancurkan  sekelompok dari  mereka
danmembiarkansekelompok|ainnya.n1353

7802.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata: Salanah

=[e[nfes#T:(£k#a£.ag{kg£6d##;:,S£„a,q„'*t::tman6:„afi::ho=
sego/o#grr# `orcr#g-orang yang hafir, " ia berkata,  "Maknanya
adalch,   "Guna  menghancurkan  sekelompok  kaum  musyrik
denganmembunuhmerekasebagaiba|asan."]354

'35]  |bnu  Abi  Hatim  dalam tafsimya  (3/755)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  Zad 4/ A4crsJ.r

(1/454).1352  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/756).
]353  |bnu  Abi  Hatim  dalan tafeimya (3/755)  dan  lbnu  Jauri  dalan  Zad A/ A4clsJ.r

„"  SL4u54±.isyan  da|arn  si.raft  (3/I 14),  |bnu  Abi  Hatim  dalam  tafsinya  (3/756),

Ibnu Athiyah dalam j4/ "wfaarr!.r .4/ Wraji.z ( 1 /505).
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Ada  yang  berkata,  "Maknanya  adalah,  "Kemenanganmu  itu
hanyalah  dari  Allah,  untuk  membinasakan  segolongan  orang  yang
kafir'. Maksud ayat ini adalah korban saat perang Uhud."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7803.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad\ bin  AI  Mufadh`dhal  menceritckan  kepada
kami, ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi,   ia   berkata,   "Allah.+ SWT   menuturkan   korban   dari

::anang:XLrchus#TS:iupei=:Uanhan:d'{jb#W&:jr:jch6¥i:ek#;
'Unt-uk  nembi;rasahan  segolongan -;ran::6rang  y;in.g -kyf i;.'.

Allah S,WT lalu menuturkan tentang para syuhada,   €£=£ Y'j
G5:i ,fi( etf   j  i|j$  6.j{ '/a#gr7»/CZA hamw mc#gr.ra batwa
orang-ordn± yang gugur di jalan Allah itu mati'."  (f|s.  Alalil
'Imraan [3]:  169).1355

Firman Allah SWT, •)Z| nAtou untuk menjadihan mereha

fez.#a, "  maknanya  adalch,  Allah  SWT  menghinakan  mereka  karena
keinginan mereka mengalahkan kalian.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna kalimat
''4/¢w  w#/ci* "e#/.crdl.ke# merefaer #z.#cr, " adalah mencanpakkan muka

mereka,  yang  diungkapkan dalam bahasa Arab,  44>J  &1  i:±  ''4//aA
SWT mencampakhan muha mereha. "

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah, Allah SWT
telah memberikan pertolongan kepada kalian saat perang Badar, agar
sekelompok  orang  kafir  hancur  dengan  pedang,  atau  Allah  SWT
menghinakan mereka ketika mereka mengharapkan kemenangan.

1355  |bnu Athiyah dalan j4/ M#fa4rr!.r A/ WrajJ.z (1/505)-
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RIdiI"*  {rty¥  \SSfs  "Lalu  mereha  kembali  dengan  tiada
mempero/eA  crpr-ape, "  maknanya  adalah,   "Mereka  kembali  tanpa
memperoleh  apa-apa,  yakni  tidak  mendapatkan  apa  yang  mereka
harapkan."

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalch:

7804.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  fiman
Allah SWT,  a±¥ les •f} "Atou untuk melyadihan

mereka hina,  lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh
apa-ape, "  ia  berkata,   "Maksudnya  adalah  mengembalikan
mereka  dalam  keadaan  merugi.  Artinya,  orang  yang  masih
tersisa, kembali dalani keadaan kalah dan tidak mendapatkan

apa-apa.nl356

7805.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan
kepada  kami  dari  Qatadah,  tentang  firman  Allah  SWT,    3i

bahwa maknanya adalah,  untuk menghinakan mereka,
sehingga  mereka  kembali  dengan,  tidak  mendapatkan  apa-
apa.1357

7806.   Diriwayatkan kepndaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari
bapaknya, dari Ar-Rabi', dengan riwayat yang sama. I 358

eec

©€##g##3i#€=j:Sj€Yla3&,fi,

1356  |bnu Hisyan dalan Sjrch (3/114).
1357  |bnu Athiych dalan .4/ M#4arrl.r 4/ Wr4/.jz (I/505).
1358  |bnu Abi Hatin dalan tafsinya (3/756).
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"rndck eda sedikit pun canpur tangarrmu dalan w:rusan
mereha ifu atow Allah menerima tobat mereha, atan

nengaded..(\!`e\re:I¢akon.e.tiasesunggu,havyamere:haitworang.
Orfang yang wlin."

(Qs. Aali Thraan [3]: 128)
Abu      Ja'far      berkata:      Maknanya      adalah,      "Guna

mengpiancurkan  segolongan  orang  kafir,  atau menghinakan mereka,
menerina tobat mereka, atau menyiksa mereka, karena mereka adalah
orang-orang yang zhalim, dan tidak ada sedikit pun canpur tanganmu
dalam urusan mereka. "

Kalimat
kalinat Ji

;g  €±. SR manshub kalun di-athofkan dengan

Bisa pula mengandung  arti,  "Tidak  ada  sedikit  pun  campur
tangarmu  dalam  urusan  mereka,  sehingga  Allah  menerima  tobat
mereka." Jadi, kata +ff di-#asrfeab-kan dengan kata )i yang bermakna

j> (sehingga,.
Abu  Ja'far  berkata:  Penafsiran  yang  pertana  lebih  tepat,

karena  seorang  makhlck  sama  sekali tidck bisa  ikut  campur  dalam
urusan makhluk selain Penciptanya, sebelum tobat dan hukuman, atau
setelahnya.

Jadi, makna firman Allah SWT,  €S j`F}.i a  Cfi' fi'  "rz.dot
ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereha itu," aldalch,
"Selul   urusan   makhluk-Ku   tidak   kembali   kepadamu   wchai

Muhammad!  Engkau hanya menunaikan perintahku dan menunaikan
ketaatan  kepada-Ku  berkaitan  dengan  urusan  mereka.   Sedangkan
urusan mereka hanya kembali kepada-Ku dan keputusan-Nya ada di
tangan-Ku.  Aku memutuskan sesuai kehendak-Ku, berkaitan dengan
tobat bagi orang yang kufur kepada-Ku, bermcksiat kepada-Ku, dan
menyelisihi   perintah-Ku.   Aku   mengadzabnya   di   dunia   dengan
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membunuhnya,  atau  siksaan  lainnya,  dan  demikian pula di^ akhirat,
dengan segala siksa yang telah Aku persiapkan."

``+     RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7807.   Ibnu  Hunaid  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Salamch
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:  Allah
SWT kemudian berfirman kepada Muhammad SAW,   ch' ;e'~'-£3:-iif e: ie.53. .ji -i5s: &±-fi £..S if ty:\ 'b£, u.Tid.:k a!:_

sedihit bun cdmpur tan±anrm dalan u:rusan mereka itu atau
Allah menerima tobat mereha, atou mengadzab mereha karena
sesungguhnya    mereka    itu    orang-orang    yang    zhalim.".
Mcksudnya,   "Kamu   sama   sekali   tidak   bisa   memberikan
keputusan     utk     hamba-hanba-Ku,     kecuali     sebatas
menunaikan perintah-Ku berkaitan dengan mereka, atau Aku
menerima   tobat   mereka   dengan   rahmat-Ku.    Jika   Aku
berkehendak maka Aku clan melakukannya,  atau Aku akan
menyiksamerekaatasdosa-dosamerekaCj±£;#¢K"w
sesungguhnya    mereha    itu    orang-orang    yang    zhalim'.
Maksudnya,  mereka  berhak  mendapatkan  semua  itu  karena
kemaksiatan mereka kepada-Ku '

1359

Diriwayatkan bahwa  sesungguhnya Allah  SWT  menurunkan
ayat ini  kepada Nabi-Nya,  Muhanmad  SAW,  karena ketika
menimpa  kepadanya  apa  yang  teljadi  pada  perang  Uhud,
beliau berkata seperti orang yang putus asa akan hidayah bagi
mereka, juga tobat kembali ke jalan kebenaran. Beliau berkata,
" Bagaimarra bisa suatu kaun mendapatkan kem`e.r:ngan jika

mer-ehamelakukanhalihikepadanabiMereha!''\3cO

`359|bnuHisyamdalamSz.raA(3/115)danlbnuAbiHatindalamtafsimya(3/757).
'3cO  marl Ahmad dalan Mus#ad-nya (3/99) dan Ibnu Jauzi  dalam Zad i4J MasJ.r

(1,456).
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Riwayatriwayat yang menjelaskan hak tersebut adalah:

7808.   Humaid bin Mas'edah menceritakan kepada kami, ia berkata:
`Bisyr    menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Humaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Anas berkata,  "Ketika

perang Uhud, gigi seri Nabi patah dan beliau terluka.  Sanbil
mengusap darah di wajahnya, beliau berkata,  `Bc7gr7z.mcz#c7 bz.sa

kaun yang melunuri rrabi mereka dengan darah dapat meraih
feme»c774gr#.? ' Lalu turmlah fiman Allah SWT,   'ct:  ch' ;]'
;.S±SaS!§;±j;a.3zi;$6±±..Si'.Sjfty:at\`_Tidak-adase?:fe:

pun  campur  tanganl'I'tu-dalam urusan  mereka  itu  atau  Allah
menerima  tobat   mereka,   atou  mengadzab   mereka   karera
Sesungguhnyamerehaituordng-orangyangz:ha|im'.'')36]

7809.~-I -Ibnu Basysyar menceritakan kepada kani, ia berkata: Ibnu Abi
Adi  menceritakan kepada kani  dari  Abu Adi,  dari  Hulnaid,
dari Anas, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang sama.

7810.   Ya'qub    menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Husyaim
menceritakan  kepada  kami   dari  Humaid  Ath-Thawil,  dari
Anas, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang sam`a.

7811.   Yahya  bin  Thalhch  AI  Yarbu'i  menceritckan  kepadaku,  ia
berkata:  Abu  Bakar  bin  Ayyasy  menceritakan  kepada  kani
dari  Humaid  Ath-Thawil,  dari  Anas  bin  Malik,  ia  berkata,
"Ketika kening Rasulullch SAW dan gigi serinya patah, beliau

SA;W belsato;tote,  `Tidak akan pernah menang satu kaum yang
melakuhan  hal   itu  kepada  nabi  mereha_!'   AI+dy  S:WT  la;ha
menurunkanwahyu,;i:5€3i#€j€3i€Cfij`ty.t63ch'rfe'
'-S}Sb ;]SS `Tidak dda s6diiit'pun cdmpur tdngarmu dalam

urusan  mereha  itu  atau  Allah  menerima  tobat  mereka,  atou

[36]  Ibnu  Majah  dalam  A/  F!./cm  (4027)  dan  Imam  Ahmad  dalam  Af#s#¢c7-nya

(3/206).
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mengadzab  mereka karena  sesungguhnya  mereha  itu  orang-
Orangyangzha|im...il362

7812.   Ya'qub menceritakan kepadaku dari Ibnu Ulayyah, ia berkata:
Ibnu  Aun  menceritakan  kepada kami  dari  AI  Hasan,  bahwa
saat  perang  Uhud,  Nabi  SAW  bersabda,   "BagrJ'ma»a  $2/cr/I/
kaum  bisa  menang,   ketika  mereka  melumuri  waf ah  nabi
mereka dengan darah, padehal dia mengaif ak me!eka ke jalan
4//a„"LaluturunlahfimanAIlahSWT,€Sj€Yla3&'jS'
'-S±S  ;;Sl§  ;]S.53. -§}  ;$6 €±. .f} "Tidak -ada sedikit pip
campur   tanganrm   dalam   urusan   mereka   itu   atou   Allah
menerima  tobat   mereka,   atou  mengadzab   mereka  karena
Sesungguhnyamerekaituorang-orangyangzha|im."]363

7813.   Ya'qub menceritahan kepada kani, ia berkata:  Ibnu Ulayyah
menceritakan kepada kani dari Ibnu Humaid, dari Anas, dari
Nabi SAW, seperti riwayat sebelumnya.

7814.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepadakamidariQatadah,tentangfimanAllahSWT,ch';,a•z£3--iFf3-iefe..,ziife€±.fiS.6fH'\ib,±,t:Ttd.=k=.d_I

sedihit bu; cdmpur tanchrmu dalam urusan mereha itu atou
ALllah menerima tobat mereha, atou mengadzab mereha karena
sesungguhnya   mereha   itu   orang-orang   yang   zhalim,"   La
berkata, "Diriwayatkan kepada kami bahwa ayat tersebut turun
kepada Rasulullch  SAW  saat perang Uhud.  Ketika itu Nabi
SAW  terluka  dan  sebagian  gigi  serinya  patah.  Saat  Salim

(maula  Abu  Hudzaifch)  membasuh  darah  di  wajch  beliau,
bdian SAW borsa,bde,  `Bagaimara suatu haum bisa menang,

1362  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/756).
'363AIBachawidalan"a'aJI.in.4t-rane#(1/546)danAIQurthubidalamA/J"I.'JJ.

Ahkam AI Qur`an (41\99).
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ketika  mereka  melumuri wajah  nabi  mereka  dengan  darah,

padahal dia mengdyak mereha ke jalan A|lqh!'  A1,rl_dys:WT _ldr+
menumnkanfirman-Nya,3i;#€j:€3i£GSjtr'c€ch'jj
'-S±S; i]6S ;]6jS `Tidck dora sedirit pun campur_ tangan:ry:u

dalam urusan mereka itu atou Allah menerima tobat mereha,
atou  mengadeab  mereka  harena  sesungguhnya  mereha  itu
Orang-orangyangzhalim..i.1364

7815.   Ibhu  Humaid  menceritakan  kepeda  kami,  ia  beckata:  Ychya
bin Wndih menceritakan kepada kani, ia berkata:  AI Husain
bin   Waqid   menceritakan   kepada  kani   dari   Mathar,   dari
Qatadch,  ia berkata, "Pada perang Uhud Nabi  SAW terluka,
pelipisnya robek. Beliau teriatuh dengan kedua baju besinya,
dan darah mengalir. Ketika itu Salim (maula Abu Hudzaifch)
lewat,  mcka  dia  mendudukkan  beliau  dan  mengusap  wajch
beliau. Akhimya beliau sadarkan diri lalu berkata,  `Bagcrz.mcrrzcz
suatu kaum yang melakuhan hal itu kepada nabi mereha bisa
mse#.n,gi+:a#efin=#%kj.e#`£f`,¥,h',di#
'-S±S;;:6;S#.5£..)'l;$64'3.`Tidakada_s_e?ikitpupcamp.ur
tangarmu dalam urusah mereha itu atau Allah menerima tobat
mereka,    atou   mengadzab   mereka   karena    sesungguhnya
mereka itu oran8-orang yang zhalim' ',1365

7816.`  Diriwayatkan  kepadaku  dari  Ammar,  ia  berkata:   Ibnu  Abi

:La:aran=]eLnfe;i:kT:€5ep;%{£an2,d%P::z.#an*y:;¢t::#k7g,
pun campur tanganrm dalam urusan mereka itu .... "

'364  |bnu  Majch  dalan  ,4J  Fit¢#  (4027)  dan  Imam  Ahmad  dalam  "wsH4d-nya

(3/206).'365  |bnu Athiyah dalan ,4/ Mw#arrjr i4/ WajJ.z (1/506).
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Ia berkata: Ar-Rabi' bin Anas berkata, "Ayat ini tunm kepada
Rasulullah SAW saat perang Uhud. Ketika itu beliau terluka di
wajahnya dengan gigi seri yang patah. Rasulullah lalu berkata

(bennaksud     mendoakan     keburukan     kepada     mereka),
`Bagaimana suatu kaum bisa menang, ketiha mereka melumuri

waf ch  rrabi  mereka  dengan  darah,  padchal  dia  mengaifak
mereka   ke   jalan   Allah!.    Sementara   itu,    mereha   ingin
mengaif aknya ke jalan syetan,  dia mengivak rnereka ke jalan

petukyuk,  semeutara mereka mengajaknya kepade kesesatan,
dan  dia  mengdyak mereka kepada  surga,  sementara  mereka
meJ!gr/.afuys feprda #erafa '. Nabi SAW berniat mendockan
keburckan  kepada   mereka.   Allah   SWT   lalu  menurunkan
firman-Nya#g#3€3if#€€J3i€Sj€Y.fa:&'fi
'-S±S   `Tichk  ada  sedik}t i?un  campur  tangarmu  dalam

urusan  mereha  itu  atou Allah menerima tobat  mereha,  atou
mengadzab  mereka karena sesungguhnya mereka itu  orang-
ora#g ycng zhoJI.in '.  Alchimya beliau SAW berhenti dan tidak
mendoakan keburukan atas mereka."""

7817.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kani, ia berkata:  Ibad
menceritakan  kepada  kani  dari  AI  Hasan,  tentang  fiman-AI+ch SWT,  ;S S±. .§} §.6  _±fi 'c±, 'ca fi  ``.Tid.ak ada

sedikit pun cdinpur tanganrm dalam urusan mereha itu atau
AIlah menerima tobat mereha .... "

Ia berkata, ``Abu Sufyan datang dengan marah ketika setahun

yang   lalu   kawan-kawannya  mendapatkan   kekalahan   pada
perang  Badar.  Dia pun  memerangi  sahabat Nabi  SAW  saat
perang Uhud dengan pertempuran yang sangat keras, hingga

]366  A| Baghawi dalam "a 'aJI.in ,4f-ranei./ (1/546) dan AI Qurthubi dalam j4J /amJ.' /I.

Ahkam AI Qur`an (41\99).
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terbunuh  di  antara  mereka  sejumlah  tahanan -pada  perang
Badar.   Sanpai-sampal  ketika  itu  Rasulullah  mengeluarkan
kalimat yang bercanpur kemarahan,  `Bagrz.rma#cz szfafzf 'fa"in
bisa menang jika mereha melunuri waf ah nabi mereka dengan

gS'ky="#=eaIN#apkeps.ag±#de;'/ctl€]L#
'-S±S ;;SS  ;]S-53.  .|'1  ;$6 &f. .j} `Tid_pk ida sedihit prT
campur` tahgdrmu-dala`m'  urusdrn  mereka   itu   atou   Allah
menerima   tobat   mer6ka,   atou  mengadzab   mereka   kareria
sesungguhnyamerehaituoranirbrangyangzhalim'."]367

7818.   AI  Hasan bin Yahya menceritakan kepada kani,  ia berkata:
Abdurazzaq mengabarkan kepada kani,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan    kepada    kani    dari    Qatadah,    ia    berkata,
"Sesungguhnya' gigi  seri Nabi  SAW patah saat perang Uhud

karena dipukul oleh Utbah bin Abi Waqqash. Dia juga melukai
wajah beliau.  Salim  (maula Abu Hudzaifch)  lalu membasuh
darah yang ada pada wajah Nabi SAW, sementara Nabi SAW
bersaltoda,  `Bagaimana  suatu  kaun  yang  melakuhan  hal  itu
feprrda    #ab;.#)w    Zu.sa    me#a#g./'    Allah    SWT    kemudian
menurunkanfirman-Nya3i;pe€±j€Cfj€Y.ta3&'rfe'
'-S±S; ;]SS #.5£. `Tidak ;i;a sedihit pun campur_ tangowyu

dalam urusan mereha itu atou Allah menerima tobat mereha,
atou  mengadzab  mereha  harena  sesungguhnya  mereha  itu
Orang-orangyangzha|im'."1368

7819.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada. kani,  ia berkata:
Abdurazzaq  mengabarkan kepada kani,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan kepada kani dari Az-Zuhri dan dari Utsman AI
Jazari,   dari   Muqsan,   bchwa   sesungguhnya   Nabi   SAW

1367  Takhrijnya telch disebutkan.
1368  Abdurrazzaq dalan tafsinya (1/410).
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mendoakan  kebunikan  kepada Utbah  bin  Abi  Waqqash  saat

perang  Uhud,  ketika  dia  mematahkan  gigi  seri  beliau  dan
melukai wajahnya. Beliau berkata, " ya 4//ch, /.a»gr» /ewe/fan
satu tahun sehingga dia matt dalam keadaan kafir! "

Ia berkata, "Tidak sampai satu tahun, dia mati dalam kcadaan
kafir.»1369

7820.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  Ibnu  Abbas  berkata,
"Nabi  SAW  terluka  pada  alisnya,  dan  gigi  seri  beliau  pun

patah."`370

Ibnu Juraij  berkata, "Diceritakan kepada kani, bahwa ketika
Nabi SAW terluka, Salim (maula Abu Hudzaifch) membasuh
darah   dari   wajch   beliau,   sementara   itu  Rasulullah   SAW
bedsato,  `Bagaimana bisa kaum yang melumuri  nabi mereha
dengan  darah  bisa  mendapatkan  kemerangan,  padahal  dia
mengofak merely menlyu jalan  Islam! ' Laha tNIunLch EI:rman
An±\-SWT,iffy:fil\'c±,'a:S`Tidakq_ggsedikitpuncampur
tangarmudalamurusanmerekaitu'."]37I

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini tunm kepada Nabi SAW
karena  beliau  telah  mendoakan  keburukan  kepada  kaumnya,  lalu
Al:lch  S:WT  berfe:irrrLan,  C.Tidak  ada  sedikit  pun  campur  tanganmu
dalam urusan mereka itu. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

L369  Abdurrazzaq  dalam  tafaimya  (1/411)  dan  Ibnu  Abi  Hatin  dalam  tafsinya

(3/756).
137°  |bnu Athiyah dalan .4/ Mwbar7.I.r A/ Wra/.I.z (1/505, 506).
1371  Takhrijnya telah disebutkan.
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7821.   Yahya  bin  Hubaib   bin  A'rabi   menceritakan  kepadaku,   ia
berkata:  Khalid bin AI  Harits menceritakan kepada kani,  ia
berkata: Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kani dari
Nafi',    dari    Ibnu    Umar,    bahwa    Rasulullah    mendoakan
keburukan kepada empat orang, lalu Allah SWT menurunkan
fiman-Nya,#g##L3i#€;€3i€Siq.ta:6'fi
'-S±S  ``Tiddk  ada  sediki; 'pun  campur  tanganmu  dalam

urusan mereha  itu  atau  Allah menerima tobat  mereka,  atau
mengadzab  mereha karena  sesungguhnya mereka  itu  orang-
orang yang zhalim. "

Ia berkata, "Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka
dengan Islam.» 1372

7822.   Abu   Sa`ib   Salm   bin   Junadch  menceritckan   kepadaku,   ia
berkata:  Ahmad  bin  Basyir  menceritakan  kepada  kani  dari
Umar  bin  Hamzah,  dari  Salim,  dari  lbnu  Umar,  ia berkata,
"Rasulullch SAW bersabda,  `ya A//clfo,  /afroaf/aft j4bw Scitycm.

Ya Allah, lahatlah AI Harits bin Hisyam. Ya Allah, laknatlah
Shaftycr»bz.»Uma}ryq„'LaluturunlahfirmanAllahSWT,Jb'-'-::rfe;:±S#fe.-SIF±6€±..,!l_§.SifAV\'c±,Z4It:Tiqakada

sedikit -pun ;ampur  tdwigarmu dalam urusan mereha itu atau
AIlch menerima tobat mereha, atau mengadzab mereha karena
sesungguhnya mereha itu orang-orang yang zhalin I

"1373

7823.   Mujahid  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Yazid menceritakan kepada kani, ia berkata: Muhammad bin
Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdurahman  bin  AI
Harits bin Abdillah bin Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dari Abdullch
bin Ka'b, dari Abu Bakar bin Abdirrahman bin AI Harits, ia

t372  |bnu ]auzi dalam Zad4/ h4asJ.r (I/456).
]373  Diriwayatkan  oleh  Ath-Thabrani  dalam  j4/  "w}.clm  ,4J  Kabj.r  (4/255)  den  AI

Baghawi dalam Ma 'a/f.in 4f-TaRE7'/ (1 /546).
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berkata, "Rasulullch SAW melakukan shalat Fajar, dan ketika
`    beliau   mengangkat   kepalanya   pada   rakaat   kedua,   beliau
-    mqupea:ip)ham,  `Ya  Allah,  selamathanlah Ayyasy  bin  Rabi`ah,

Salamah bin  Hisyam,  dan AI  Walid bin AI  Walid.  Ya Allah,
selamatkanlah orang-orang lemah dart kalangan muslim.  Ya
Allah,  hancurkanlah  Mudhar.  Ya AIlch,  timpakanlch kepada

Tale:emhaenp#'£Sfi::r#ycae,"##::€##fu.fAfalas?¥
`Tidak  ada   sedihit   pun  canpur  tangainu  dalam  urusan

mereha itu atou Allah menerima tobat mereka'. ''] 374

7824.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kani,   ia  berkata:   Yunus  bin  Yazid
mengabarkan  kepadaku  dari  Ibnu  Syihab,  ia  mengabarkan
kepadanya  dari  Sa'id  bin  Musayyab  dan  Abi  Salanah  bin
Abdirrdran,  keduanya  mendengar  Abu  Hurairah  berkata,
"Ketika  Rasulullah  SAW  selesai  membaca  ayat  pada  shalat

Subuh,   beliau   bertakbir   dan   mengangkat   kepala   dengan
berkata,  ial.I  Ou'J  t-j  .6:I+  :;I,  &1  ±.  Beliau  kemudian
rmenqu®apkarL   `Ya  Allah,   selamatkanlah  AI   Walid   bin   AI
Walid,  Salamah  bin  Hisyam,  Ayyasy  bin  Abi  Rabi'ah,  dan
orang-orang   lemah   dari   kalangan   rmkminin.   Ya   Allah,
hancurhanlch  Mndhar   dan  jadihanlah  mereha  mengaland

paceidik seperti paceklik keluarga Yusrf Ya Allah, laknatlch
dua  suku   (RI'lan  dan   Dzakwan)   serta  orang-orang  yang
bermaksiatkepadaAllahdrnRasul-Nya'."

Telah sampai kepada kani riwayat yang menyatakan bchwa
beliau meninggalkan hal itu ketika funm firman Allah SWT,   ch' ;e'-'€!±S;SS;;a;.53..]Z};$6Sf..j}S.Sifty:fty\'b±,"Tidakadasedihitpun

'374  Diriwayatkan oleh AI Bukhari dalan 4fradi.ts .4/ j4#bfya ` (3386), Muslin dalan

.4/"asa/r/.;.d(295),danAhmaddalanMus#ad-nya(2/418).
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campur  tangarrmu  dalam  urusan  mereka  itu  atou  Allah  menerima
tobat mereka, atau mengadeab mereha karena sesungguhnya mereka
ituOrangcorangyangzha|im.i>1375

®-
;.~t3~c;¢3#+~13Jt|,Ji;b3€¥Te,C3gs££I{j>G,&~j

© #33'#'rifj
"Kep«nyaan AIIch ape yang add di Zangit dan yang add dj

birmi. Dja memberi ampun kepadr siapa yang die
kehendrl¢i; Dja menyikea siapa yang Did kehendal¢j, dan

AIlah Mcho Pengrmptm Zagi Mcha Penyciyang."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 129)
Abu  Ja'far  berkata:  Allah  SWT  menjelaskan,  "Tidak  ada

sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Hanya milik
Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dari Timur sanpai Barat,
bukan   milikmu   dan   bukan   milik   mereka,    maka   Allah   SWT
memberikan  keputusan  kepada mereka  sesuai  kehendak-Nya.  Allah
SWT  memaaflcan  siapa  saja  yang  Dia  inginkan,  menerima  tobat
makhluk-Nya   yang   telah   melckukan   maksiat,    lalu   menghapus
dosanya.  Allah  SWT juga menyiksa  siapa  saja yang  Dia kehendaki
untuk  dibalas  atas  dosanya.  Dialah  Allah  Yang  Maha  Pengampun,

yang menghapus dosa orang yang Dia kehendaki dengan kanmia-Nya.
Dialah Yang Maha Pengasih, dengan tidak menyiksa mereka di dunia,

padahal mereka telch melckukan dosa yang sangat besar."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalch:

]375  Diriwayatkan  oleh  AI  Bukhari  dalam  ,4/  /sfz.sga  (1006),   Muslin  dalam  4/

A/asaj!.d (294), dan Ahmad dalam Mus»ed-nya (2/239).
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7825.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  lshaq,  tentang  fiman
AIlchswT,»r3S'>'3£'ffx')``DanAllahMahapengampunlagi
A4afocr Penycrycr]7g, " ia berkata, "Dialah Allah Yang menghapus
dosa dan Yang penyayang kepada hamba-Nya, kendati mereka
mempunyai banyck dosa.»1376

®cO

•&ii#,;L::=±:¢=::iirg(ij±=L=iii,`:€?€i€-`t=J

©6#!xp
``Ha; orang-orang yang beriman, jangunlah hamut manchan
riba dengm berlipat-gundr dan bertckwahah lcanet kepadr

AIlch s"Prtya hamu mendrpat kebe"nfungun. "
(Qs. Aali Thraan [3]: 130)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan, "Wahai orang-
orang yang beriman kepada Allah dan  Rasul-Nya, janganlch kalian
makan  barang  riba  setelch  kalian  masuk  Islam,  seperti  yang  biasa
kalian lakukan pada nasa Jahiliyah."

Salah  satu  kebiasaan  mereka  pada  zanan  Jahiliyah  adalah
melipatgandakan riba. Ketika seseorang memberikan pinjanan dalan
tempo tertentu,  dan ketika waktunya telah tiba,  ia menagihnya,  lalu
orang yang berutang berkata kepada yang bexpiutang,  "Tangguhkan
utang  ini,  maka  aku  akan  menanbahnya."  Itulah  yang  dimaksud
dengan    "riba    berlipat-ganda."    Allah    SWT    melarang    mereka
melckukan hal itu setelch mereka masuk Islam.

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan hal tersebut adalah:

'376  |bnu Hisyam dalam Sj.raft (3/115) dan Ibnu Abi Hatim dalan tafsinya (3/758).
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7826.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kani, ia berkata:
Mu`ammil  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sufyan
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij,  dari  Atha,  dia
berkata,  "Pada  masa  Jahiliyah,  bani  Tsaqif berutang  kepada
bani  Mughirah.  Jika  waktunya  telah  tiba,  mereka  berkata,
`Bisakah  kalian  memberikan  kami  tempo?  Nanti  kami  akan

menanibahkamya?'  Lalu  tunmlah  firman  Allah  SWT,      1`
£Z=!±± \±!±::i ir9{ (lj±=%  `/a#gr#/ch ham„ merm¢ha# rz.b¢
denganberlipat_irndai.»1377

7827.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanah

=:n:n#:sk#agj¥;#{n#hts:q+,i;±,::rk2:;;€:e#.%;g
€ii\Z:i  "Hal  orang-orang  jrdng  beriman,  janganlah  kamu
memahan  riba  dengan  berlipat-ganda, "  bah:wal  "aksndny8I
adalah, "Janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak halal
bagi  kalian,  sesuatu  yang  sebelumnya  kalian  makan  ketika
tidak dalani keadaan Islam, setelah Allah memberikan hidayah
kepada ka|ian..01378

7828.   Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Ng¥ank¥#j3{t:#%f]tF,£,`;I,I,ga:yr:;g_€agiv;{g¥;*£g

beriman,  janganlah  kamu  memakan  riba  dengan  berlipat-
gr#dr, " ia berkata, "Maksudnya adalah riba ]ahi|iyah."]379

7829.   Yunus   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Aku mendengar Ibnu

[377  AI Qurthubi dalam tafsimya (4/202) dan As-Suyuthi dalan .4d-Diirr A/ M4#tsc"

i378££2uL±)i.syanda|ans7-rch(3/115).
1379  |bnu Abi Hatim dalan taftinya (3/759).
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Zaid berkata, tentang firman Allah  SWT,    {r9{  1j=L<  Y'
'fi=¢±   \6±;:1  ``Janganlah  hamu  memaha;  riba  dengan

ber/J.prf-gr#dcr, " "Bapakku pemah berkata, `Riba pada zanan
Jahiliyah teljadi pada lipatan dan tchun. (Misalnya) seseorang
mengutangkan kepada yang lainnya, dan ia menagihnya ketika
temponya  telah  tiba.   Dia  berkata,  "Mau  bayar  atau  mau
menambahnya?"  Jika  dia  punya  maka  membayamya,  atau
merubahnya kepada aiewan) yang lebih tua darinya. Jika utang
bz.#/#  "a*focrd,  maka  yang  dibayar  adalah  b!.#fw  fabw#  pada
tchun kedun, kemudian Hi.qqch, kemudian Jadz 'ch, kemudian
Rwba]., dan seterusnya. Demikian pula pada harta (seperti emas
dan  perak), jika  ia tidak  memilikinya maka  dilipatkan pada
tahun   mendatang.   Jika   tidak   memiliki   juga   maka   terus
dilipatkan,  dari   loo  menjadi  200,  terus  menjadi  400.  Dia
melipatkamyasetiaptahun,ataumembayamya'."

Diaberkata,"InilahmaknafimanAllahswT,rJ{Jj{{J=%1'
'-3:±4±  \6±;}}  `Janganlah  hamu  memahan  riba  dengan  berlipat-

ganda.
"1380

Fiman Allah SWT,  6|i±i3 i*fi '&{ {£S(i "D" ber/crtwcz/aft
kanu   kepada    Allah    supaya    ndmu   mendapat    keberuntungan,"
maknanya  adalah,  "Allah  SWT  menjelaskan,   `Wahai  orang-orang
beriman,   bertakwalah   dalam   perkara   riba   dan  janganlch   kalian
memakannya. Demikian pula dalan segala hal yang Allah perintahkan
dan Allah larang kepada kalian.  Taatlah kalian kepada-Nya,  supaya
kalian  mendapatkan  keuntungan,  yakni  selanat  dari  siksa-Nya  dan
mendapatkan surga yang kekal di dalannya."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

'38°RIwayatinitidckkamidapatkandalamrujukanyangkamimiliki.
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7830.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamah

XLeLnfe§#=6k£9afu2¥£,&d{¥£,n¥D];:ag:r;:nfro¥,8aAfi;in:
kepada Allah supaya harm mendapat keberuntungan, " baltwa
maksudnya  adalah,   "Taatlah  kalian  kepada  Allah,   supaya
kalian    selamat    dari    siksa    Allah    SWT,    seperti    yang
diperingatkan oleh-Nya, dan mendapatkan pahala yang kalian
hanpkan.»138l

cO

©6!giv,6j;±~e{36{{#fj
"Dan pelthon.alch dirinu darn rfu ne:raha, yang dtsedickan

unfuk orang~orang yang hafir. "

(Qs. Aah 'horaan [3]: 131)
Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan kepada orang-

orang beriman, "Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dari
api neraka, yang kalian masuki karena memakan harta riba, padchal
Aku telah melarang kalian.  Jagalch diri  kalian dari  api  neraka yang
telah  Aku  persiapkan  untuk  orang-orang  yang  kufur  kepada-Ku.
Dengannya kalian bisa masuk ke tempat mereka, padchal sebelumnya
kalian beriman. Sekali lagi, itu karena kalian menyelisihi perintah dan
ketaatan kepada-Ku. "

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7831.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kani  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  fiman
Allah SWT, 6!#, 5j;£ ~3{  3a{ (|j3fj  "Da# peJz.frara/aft

1381  |bnu Abi Hatin dalam tafsinya (3/760).
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dirimu  dari  api  neraka,  yang disediahan untuk orang-orang
}Jczng ha/r, "  ia  berkata,  "Maknanya  adalah,  `Yang  dijadikan
tempat bagi orang yang kufur kepada-Ku' ."]382-

©6#jfat'jij{j~fiiifif5
``I)an taatilah A»ch dap` rapttl, s«Paya lcam« djberi

rdhindt.,,

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 132)
Abu  Ja'far berkata:  Allah  SWT berfiman,  "Wahai orang-

orapg  beriman,  taatlah  kapada  Allah  dan  perkara  riba,  serta  hal
lainnya. Demikian pula dalam segala perkara yang diperintahkan oleh
Rasul-Nya, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah, sehingga kalian
tidak diadzab."

Ada   yang   beinendapat'  bahwa   ayat   tersebut   merupakan
cambukan  dari  Allah  SWT  untck  para  sahabat  Nabi  SAW  yang
menyelisihi   perintahnya   saat   perang   Uhud,   yakni   mereka   yang
meninggalkan tempat-tempat mereka, padahal beliau memerintahkan
mereka untuk tetap di tempatnya masing-masing.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7832.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kalni, ia berkata:  Salamah

=LeLnfe¥#T:k=±k3T#,[b3±;s{:aq,a;e{n#F5fi,:aan„
taatilah  Allah  dan  rasul,  supaya  hamu  diberi  rahmat,"  .[a
berkata, "Ayat ini merupakan cambuk bagi orang yang berbuat
maksiat   kepada   Rasul-Nya,   ketika   beliau   memerintahkan

'382 |bnu Hisyam dalam S|.ra4 (3/115) dan Ibnu Abi Hatin dalam tafsinya (3/760).



r|lafeirAtl\.Tlchri

mereka    saat    perang    Uhud    dan    kesempatan-kesempatan
lairmya.»1383 -

krfH'`d) \ , ., iiG#,i=3i±jc£;.Ji'd'£{3±2l±j
©ae,i3;f

"Dan bersegeraid\ 1<an" kepaha ampunan dart Tuhanrmu
dan kepa[dr s"rgr yang hoasnya sehoas langtt dan b"mi yang

dtsedickan untwk orang-orang yang bertahoc.. "

(Qs. Aali Thraan [3]:  133)

Abu Ja'far berkata: Kata  i±2\<j maknanya, "Bersegeralah
kalian....„

Kalimati£±;j    t3    ;.J;i'    J£  "Kepclda  amp%#a„  dar!.
r#fea#mw, "  mdranya  adalah,  "Kepada  ampunan  atas  dosa  kalian
karena   rahmat-Nya   dan   apa-apa   yang   menutupi   dosa   dengan
anpunan-Nya, sehingga kalian tidak disiksa."

Kalimat  J±j<¥{j  i`3±=J{  \<±;:  ,az;3  "Da» kep¢cJ¢ szJrgr
yang    luasnya    seluas     langit    dan    bumi,"     "aknanya,    ed:a,1ch,
"Bersegeralah kalian kepada surga-Nya yang luasnya seluas langit dan

buni.„

Diriwayatkan bahwa makna kalimat tersebut adalch, "Luasnya
seluas    langit   dan   bumi   yang   tujuh,    ketika   sebagian   darinya
digabungkan dengan yang lainnya."

[383  |bnu  Hisyam  dalam  Sj.ra*  (3/115)  dan  Ibnu  Athiyall  dalam  -4/  MwfoarrJ.r  A/

Wdyiz (11507).



S"ch Ail ` Imttcan

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalch:

7833.   Muhammad bin AI Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kami  dari  As-Suddi,
tentang  firman Allah SWT,  J±SfyTj  |`3£fl{  \{i;£  g£;i
`` Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi," Ia

berkata:   Ibnu Abbas berkata, "Langit yang tujuh digabungkan
dengan  bumi  yang  tujuh,  seperti  satu  pakaian  digabungkan
den8an yang lain. Itulah |uasnya surga."]384

Allah SWT menyifati luas surga dengan luas langit dan bumi,

yang    maknanya    sana    seperti    yang    kani    gambarkan,    yakni
dan buni,

sepe'rtidalanfirmanAllchswi,;i;jj±£=i!peii'.Y'u'
menyamakan  luas  dan besamya  su5ga. deT§,an  h±?S ,I,ap.g.it

``Tidahiah Allah menciptakan dan membangkitkan kanu (dari dalam

kubur)     itu     melainkan    hanyalah     seperti     (menciptahan     dan
"embangkJ.fhaJ7J sa/wjr.w soj¢. " (Qs. Luqmaan [31] : 28).

Maksudnya   hanyalah   seperti   membangkitkan    satu   jiwa,
Demikian pula seperti perkataan seorang penyair, '385

tis,¥ a,'66`r¥ #  i
Jl,+* ®      ,    ,®     ~,

rA j;y
.Jfj~

``Seahan keadaan mereka di sebelah Utara Taman Sillah seperti

burung unto yang bersuara di negeri yang penwh dengan padang
Sahara...1386

Maksudnya bagaikan keadaan burung unta.

Ju8aSepertiungkapanberikutini,1387

L384  A| Baghawi da|an Ma 'a/7.in A/-TaneJ./ (1/547).
1385  |a ada|ah Syaqiq bin Jar bin Rayyah AI Bahili.
`386  Bait ini ada da|am .4/ Kamj./ (2/196) dan M# J.am j4/ Bw/c/aH (J~).

1387  |a ada|ch Dzul Kharq Ath-Thahawi.



Ta/strAth-T7rfuri

Gtai af 'H:3 ('¥'GJ   `#   ± jr'J+iL£:{'L=+
---,

``Aha mendrga suara unta kendaraanha sebagai (suarq) ]cqmbing, dan

ternyata bukan, maka celahalah hat kambing se|ain;u. '''] 388   .

Maksud    ungkapan    tersebut    adalah    eG    tJJ:p     "Swaro
-kambing."

Abu  Ja'far' behata:  Diriwayalukan bchwi Rasulullch  SAW
pemah ditanya, "Jika luns surga adalch seluas bumi dan langit, mcka
di   manakah   neraka?"   Beliau''menjawab,    `,`/I.facr   sj.cmg   c7crfcr#g,   fe
manahah malam? "

Riwayat-riwayat   yang ` sesual   dengan   penjelasan   tersebut
adalah:

7834.   Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
mengabarkan  kepada  kani,  ia  ber,kata:  Muslim  bin  Khalid
menceritakan kepada kami dari Ibnu Khaitsam, dari  Sa'id bin
Abi  Rasyid,  dari  Ya'la bin MurTah,  ia berkata:  Aku bertemu
dengan  At-Tanukhi  (utusan Heraklius  yang  membawa untuk
Rasiilullah SAW) di Hamsh. Ia lelaki yang sudah sangat tua. Ia
lalu memberikan surat tersebut kepadaku.

Aku kemudian datang menemui Rasulullch SAW dengan surat
itu.  Salah seorang di sebelah kiri beliau lalu menganbil surat
tersebut.  Dia  lalu  bertanya,  "Siapakah  yang  mau  membaca
surat   ini?"   Mereka   menjawab,   "Mu'awiyah."   Temyata   di
antara  isinya  adalah,  "Engkau  telah  menulis  surat  ini  urfuk
mengajakku  ke  surga  yang  luasnya  seluas  langit  dan  buini,

yang  dipersiapkan  untuk  orang-orang  yang  bertakwa.  Jika
demikian,    maka    dimanckch    surga?"    Rasulullah    SAW

'388  Bait  ini  ada  da|am  "¢'a#i. 4/  9!#.`;»  .(I/62)  dan  A/-£J."#  (_.j).  Bait  ini

diungkapkan untuk serigala yang telah mengikutinya



S«wh Andi ` Im7iaan

"ed\a;NIatoito,   ``Subhanalllah,   kemandrh   malam   jiha   siang
tiba?„`399

7835.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepnda  kami,   ia
berkata:  Abdurrahman bin Mahdi menceritckan kepada kami,
ia behata: Sufyan menceritakan kepada kami  dari  Qais bin
Muslim,  dari  Thariq  bin  Syihab,  ia berkata,  "Sesungguhnya
beberapa orang Yahudi bertanya kepada Umar bin Khaththab
tentang  surga  yang  luasnya  seluas  langit  dan  bumi,  `Jika
demikian, di nana nercka?' Umar menjawab,  `ridckfacl* faJI.a#
melihat   jiha    malam    tiba,    kemanakah    siang?'   M:ercka
menjawab,   `Ya   Allah,   kamu   mengambil   makna   itu   dari
Taunt9.»139o

7836.   Muhammad  bin  AI   Mutsanna  menceritakan   kepadaku,   ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata:  Syu'bah  menceritakan  kepada  kani  dari  Qais  bin
Muslim, dari Thariq bin Syihab, bahwa tiga orang dari Najran
datang kepada Umar bin Khaththab untuk bertanya, ketika itu
sahabat-sahabat   Umar   ada   di    sisinya.    mereka   berkata,
"Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah  SWT,    ,i=3

J±±H.\')  ±f;j=f)i`  \4}J;  `Dan  kepada  surga yang luasnya
[ge/was   /owg7t   dfz»   bzfmz.'?   Jika   demikian,   maka   di   nana
neraka?"    Semuanya   terdiam.    Umar   kemudian    berkata,
`Tidakkah  kalian  lihat,  ketika  malam  tiba,  di  nana  siang

berada? Jika siang datang, di nana malam berada?' Mereka
berkata,  `.Kanu  menganbil  kata-kata  yang  ada  di  dalam
Taunt?wl39i

'389  A| Haitsaini dalam "a/.ma' ,4z-Zowa `i.d (8#35) dan As-Suyuthi dalam j4d-Dwrr

AI Mantsur (2n2:).
139°  A| Bag]rawi dalan "a 'a/j.in Af-raneJ./ ( 1/548).
]39`  |bnu  Athiyah  dalan  A/  M„Aarar A/  Wra/.z.z  (I/508)  dan  AI  Bagha;i  dalan

Ma 'alim At-Tanzil (\ls48).



Ta/sirAth-Thahari

7837.   Ibnu   Mutsanna   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kani, ia berkata:
Syu'bah mengabarkan kepada kani` dari lbrahim bin Muhajir,
dari  Thariq  bin  Syihab,  dari  Umar,  dengan  riwayat  yang
serupa,  yakni  tentang  tiga  orang  yang  datang  kepada  Umar
untuk bertanya tentang  surga yapig  luasnya seluas  langit dan
bumi, seper[i hadits Qais bin Muslim.

7838.   Mujahid  bin  Musa  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:
Ja'far  bin  'Aun  menceritckan  kebada  kani,  ia  berkata:  AI
A'masy mengabarkan kepada kani dari Qais bin Muslim, dari
Thariq bin Syihab, ia berkata, "Seorang Yinudi datang kepada
Umar dan beckata, "Kalian mengatakan bahwa surga luasnya
seluas   langit   dan   bumi.   Lalu,   di   nana   neraka?"   Umar
menjawab,  "Tidakkch  kalian  melihat,  ketika  siang  tiba,  di
nana  malam  berada?  Jika  malam  datang,  di  nana  siang
berada?" Dia berkata, "Itu seperti yang ada di dalan Taurat."
Temannya  berkata,  "Kenapa  kamu  mengabarkamya?"  Dia
berkata, "Biarkan, karena dia meyakini semuanya." I 392

7839.   Ahmad  bin  Hazim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu
Nu'aim  mengabarkan  kepada  kani,   ia  berkata:   Ja'far  bin
Burqan berkata: Yazdi bin Asham menceritakan kepada kami,
ia berkata, "Seorang ahli kitab datang kepada Ibnu Abbas dan
berkata,  `Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah SWT,

SSH'\'3   ±`';;i);\   \<;;;   -33±6  ``Dan  kepada  surga  yang
/wasnycr  se/was  /cl#gr./  cJcr#  bwmj''.?  Jika  demikian,  di  nana
neraka?'   Ibnu  Abbas  menjawab,  `Tidakkah  kalian  melihat,
ketika malam  tiba,  dimanakah  siang berada?  Lalu jika  siang
datang, dimanakch malam berada? ' 1393

'392  |bnu Athiyah dalan j4/ Mwfaarrar A/ Wa/.I.z ( I/508).
1393   Ibid.
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Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT,  €±32S, 5j;£ ``yng
disediakan  untuk  orang-orang  yang  bertakwa, "  mckirbnyai  adalaln,
``Sesungguhnya    surga    yang    luasnya    selhas    langit    dan'   bumi,

dipersiapkan  untuk  orang-orang  yang  bertakwa,   yakni  yang  taat
kepada  Allah  SWT  dalam  segala  perintah  dan  larangan-Nya,  tidak
melanpaui  batas  yang  telah  ditetapkan-Nya,  dan  tidak  lalai  dalam
menunaikan kewaj ibanya. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7840.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepeda  kani   dari   Ibnu  Ishap,   dia  berkata,
tga;.¥£anj:±;<¥€Sd¥±`#j#:„jb:.xg:rg7La'f%¥!
kepada  anpuran  dart  Tuharmu  dan  kepada  surga  yang
luasnya seluas langit drl. bumi yang disediakan untuk orang-
ora#g   ysng   bar/afroa,"   ia   berkata,   "Maknanya   adalah
perkampungan   yang   dipersiapkan   untuk   orang   yang   taat
kepada-KudanRal.Ku.»1394

See

fro,aljffi-i {j9ij6i;9fj3tj,6fa±&jt

©--i#-,fifjL,tafc£
" (Ydifu) orang-orang yang mermflca"can thorfunya) , bdik

di walcfu lapang i'rioup.in sernpjt, dan orang~orang yang
merahan amarchnya den memaaflcan (kesalchan) orang.

Azlch meny«Zcdi orang~orang yang berb«at keba7.il¢an. "

1394  |bnu Hisyam dalan SJ'rch (3/115).
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(Qs. Aali 'Imraan [3]: 134)
\

Abu Ja'far berkata: Fiman Allah SWT  eij€}t j, 6jj€&jt
•5+'fjif e " praitu) orang-orang yang menofhahkan -f hart;ny;), -Ofair di

wathf   /apr#g  ma2fp«77   sempz./, "   maknanya   adalah,   "Surga   yang
luasnya seluas  langit dan bumi  itu,  dipersiapkan untuk  orang-orang

yang  bertakwa,  yakni  orang-orapg  yang  menaflrahkan  hartanya  di
jalan   Allah,   baik   dengan   memberikannya   kepada   orang   yang
membutuhkan maupun dengan memperkuat orang yang tidak manpu
bangkit untuk berjuang di jalan AIlch.

Makna kalimat    efjft  j, adalah,  "Dalaln  keadaan bahagia,
dengan banyak harta dan kehidupan yang nyaman."

Kata ;l:;Jl adalah masAdar dari ungkapan   ;:rJ ;fyl  lia d;:;.
(;f};) `` Perkara ini membahagiahanha. "

Kata fl+Jl  adalah maLs'Adar dari  ungkapan ;:al; :)a;  5S^;  ;±p  ir
`Sz.  /„/cr#  fer/z.mpcr  fesw/jtcr#. "  Maksudnya  adalah  kesulitan  dalani

hidup.

7841.   Muhammad  bin  Sa'd  menceritakan kepada  kami,  ia  berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan

fe[iid¥#an;f#PfD¥~¥£{dg ]%n#+bfgt' ,:e;;g„g, :[rT„=
orang  yang  menofhahkan  (hartanya),  baik  di  waktu  lapang
mat/p"# scmp7./, " ia berkata, "Maknanya adalah, ketika dalam
keadaan sulit dan mudah.»1395

'395  |bnu Abi Hatin dalan tafsinya (3/762) dan Ibnu Athiyah dalarn j4/ M#Aarrar

AI Wofiz (I/509).
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Allah SWT mengabarkan bahwa surga yang digaffibarkan-Nya
itu  diperuntukkan   bagi   orang  yang  bertakwa  dan  menginfakkan
hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.

Kalimat Ji;:I.i S];£ajfj "Dq» ora»g-orang yang me»cha»
amarchnyq, " maknanya edalah,  orangrorang yang menchan amarah
ketika jiwanya  dipenuhi  oleh  anarah.  Diungkapkan  dalani  bahasa
Arab,  afa:;  Sit  ifr  yang  maknanya  adalch,  "Si  fulan  menchan
amarahnya, padchal ia sanggup melampiaskannya. Dia menahan diri
dari orang yang membuntnya maral dan orang yang menzhaliminya."

memen:fawt::Sfbu±:e£:#:rul¥faanin¥:f.;#3yan#i#+y;i£:
ar(inya si fulan yang penuh dengan kesedihan dan kegalauan.

Contoh lainnya adalah fiman Allah SWT,  6, :\£L= £j;;{'
=Jg   ';;;    i;;S       ``Dan  kedua  matanya  mekyadi  putih  karena
kesedihan   dan   dia   adalah   seorang   yang   menahan   amarahnya
//erhadcrp cmat-a#clhary¢/. " (Qs. Yuusuf [12] : 84). Maksudnya adalah
(orang) yang penuh dengan rasa sedih.

denganpar:tDdealmThi:chp=:p:I:ba±8a#:bft.#=gk:e£:;apfnanT
menahan aliran aceinginan) j iwanya.

Kata la:i}l berasal dari ungkapan \£:i S:3£ # Sit ¢G  "SJ.
fulan membuatku marah. "

Kalimat  at,l=l{  cf   a+,\=r6  "D¢»  memaajqer#  qescr/cha#/
ora»g, "  maknanya  adalah,  `.Orang  yang  tidak  membalas  kesalahan
orang lain kepadanya, padahal ia sanggup melakukannya."

Kalimat qu.` 'iT*±; &lj  "4//aA me#)"haz. orcz#g-ora#g );¢»g
berb„at kebcr/.i.kc7#r" maknfnya adalah, "Allah SWT menyukai orang

yang melakukan berbagai  alnal perbuatan ini,  dan Allah  SWT telah
menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk mereka.



TafstrAfh-T7rfuri

Orang  yang  melakukannya  disebut  .4/  A4ctdsz.7c##,  sedangkan  anal

perbuatannya disebut Jjzsan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7842.   Ibin Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanah
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  I
Allah SWT,  e7jfl{; gfj3t c3,    6jj€

s:i#,,:e;;#1,T":
orang  yang  menaifkchhan  faartanya),  baik .di  wcktu  lapapg
rna"p«#semp7./,"(danseterusnya),€j.'df;:r,\fl{Qffro,\£}.i;
<*S:fi)   "Dan   memaofkan   (kesalchan)   orang.   Allah
men;)uhai   orang-orang   yang   b;rbuat   kebajihan,"   balowal
maknanya  adalah,   "Itulah  j4/  JJ!san   O[ebajikan),   dan  Aku
menyukai orang yang me|akukannya." I 396

7843.    Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,   &j{

EEEFE
<ri:fi\ Sr±'&JX') " Iraitu) orang-orang yang menaf lcahhan
faartanya),  baik di waktu lapang maupun sempit,  dan orang-
orang yang menahan anarahnya dan memaafhan ftesalchan)
orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, "
ia berkata, "Mereka adalah kaum yang berinfak dalam keadaan
luang  dan  sempit,  serta  dalan  keadaan  susah  dan  senang.
Barangsiapa  bisa  mengalahkan  keburukan  dengan  kebaikan,
maka lakukanlah.  Sungguh, tidak ada daya kecuali dari Allah
SWT. Demi AIlch, wahai anck Adam, indahnya engkau ketika
bisa menahan amarah dengan kesabaran, padahal Anda dalam
keadaan tercha|imi.» 1397

i,afc£_aj,q.fjj±;=i.{a3±ajfj9i#f;9fjffc3,

1396  |bnu Hisyam dalan SJ.rch (3/115).
1397  |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (3/762).
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7844.   Musa  bin  Abdirrahman  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Muhanmad bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhriz Abu Raja menceritakan kepeda kami dari AI Hasan, ia
berkata, "Dikatakan pada Hari Kianat, `Hendaklah orang yang
memiliki ganjaran yang Allah jamin, berdiri'.  Lalu tidak ada
seorang pun yang berdiri, kecuali manusia yang memaafkan.

{#.Jfif;i,a{¢a+,ti.i;.DO„Allah berfirman,
memapfkan  (kesalchan)  orang.  Allah menyukai  orang-orang
yangberbuatkebofikan'.''1398

7845.   AI  Hasan bin  Yahya menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Daud bin
Qais  mengabarkan  kepada  kani  dari  Zaid  bin  Aslam,  dari
sescorang,  dari  penduduk  Syan  bemama  Abdul  Jalil,  dari
pamannya,  dari  Abu  Hurairah,  tentang  firman  Allah  SWT,
J£;ill   6±]±:=}ij    ``Dq»   ora»g-ora»g   }Ia»g   me»aha»
amarchny¢. " ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,
`Barangsiapa    menahan    amarahnya,    maha    Allah    SWT

memei'I:uhihatinyadengankeananandankeimanan'.""99

]398  As-Suyuthi   dalam   Ad-D""   4/   Wa»ts«r   (2/317),   dia   hanya   menuturkan

sunbcm)ra kepada lbnu Jarir.
t399  Diriwayatlcan oleh Abu Daud dalam ,4/ .4dab (4777) dan lbnu Majah dalan Az-

Zwhd (4186) dari Mu'adz bin Anas, keduanya dengan redaksi:
6G36`jji:.Oiji3,63i3d±pr*

"Barangsiapa  menahan  amarahnya,  padahal  dia sanggup melampiaskannya,
maha ®ada Hart Kiamat) Allch STVI` akan memoyinya .... "
Demikian pula diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Deirr i4/ Ma»ts«r (2/73)
dengan  redaksi  yang  sana,  dan  lbnu  Jauzi  dalam  i4/   `J/a/ .4/  A/aifa»chfych
(2/132) dengan redaksi,

iL.iAijjr&isA,.3G!j>}63i3`£;iafar:;
"Barangsiapa menahan  amarahnya,  padahal  dia sanggap  melampiashannya,

maha Allah SWT akan memertuhi rongga a.atinya) dengan ketenleraman. "



Thfsi7.Ath-TTrfuri

7846.   Muhammad   bin   Sa'd`  menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku~  menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:  -Pananku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan
kepadcku, ia berkata dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang
fiman  Allah  SWT,  J€;:I.i   6±]±:£=j.fj  "Dan  orc7»g-orang
yng me»cha»  amc7rchnya, "  hingga  firman-Nya    jj~  'fif;'\    ``Allah   menyukai   orang-orang   yang   berbuat

feTJa-/r7.£a#, " bahwa kalim;t  Ji;3l.i  6be£=jfj sria seperti
firman Allah SWT, © 6|;±;; F I;± 6 15£  "D¢» aprbJ./a
mereka  marah  mereka  memberi  maof "  .(Qs.   Alsry-S:y`]:NIaa

[42]: 37).

Meieka marah dalan satu perkara yang jika mereka terjatuh ke
dalam  hal  yang  diharamkan,  karenanya mereka memaaflcan  dengan
mengharapkan wajah Allah.

orang,,Fsafmaa:ep:;ff[{rmQ:f¥E£.:jw,f;afg,eg;#.f¢feB£,a;#j:„
"Dan   janganlah   orang-orang   yang   mempunyai   kelebihan   day

kffa,#n#an3]ara6g%Abpear%:P£;,t%±ankgg=n£=£=#aa,A,,%;

me#grJ"p##J.mcJ? " (Qs. An-Nuur [24] : 22).

Ia   berkata,   "Allah   SWT   menyatakan,   `Janganlah   kalian
bersumpah  untuk  tidak  memberi  nackah  sedikit  pun,  tetapi  berilah
maaf'.„1400

®®®

1400  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/763).
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iu;i:i;6'fi{(ufs;;=±:i(j:1J:3i:£g6ij=\Si<jfj

ii3(#(6€{;;€*;'d(iL<;&{jji6c;jii3j'd~
©€#-

"Dan (juga) orang-orang yang apchtla mengerichan

pediua:ton keii adeu mengwiaya diri sendiri, mereha ingot
alcan AI(ah, Ich4 memohon amprm terhadap dose.dose

mereha dan siapa idgi yang da;Pat mei\gan\;Punt dosa sehain
drripadr AIlch.7 Dan mereha tidch menermslcan Perb.4aton

kejjnya ifu, sedang mereha mengetchnd. "

(Qs. Aali 'haraan [3]: 135)
Abu Ja'far berkata: Mengenai firman Allah,      \S| <!}jfj

±5fs.  ls£   "Dan  Ouga)  orang-orang yang apabila mengerjakan

perd«afow fa/z., " Allah SWT menjelaskan, "Sesungguhnya surga yang
Aku gambarkan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang
berinfck dalam keadaan  lapang dan  sempit,  dan  Guga)  orang-orang

yang apabila mengerjakan perbuatan keji .... "

diungkaspekmanundalyLafi¥an.i±;a:-S]iatj;£°¥3%{:¥8±#%,¥:
':±§S," Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang

dr.se\idr.aha# w#/w* ora#g-orang yo#g berfah4;a. " (Qs. Aali 'Imraan [3]:
133).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7847.   AI  Hasan bin Ychya menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin
Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Tsabit AI Banani, ia
berkata: Aku mendengar AI Hasan membacakan fiman Allah



:HafeirAth-muhari

Sg#.#'gf#-i;#j5:|#,1;g.#¢;::.6,g!,i?:
menofkchkan   faartanya),   baik   di   waktu   lapang   maxpun
sempit,   dan   orang-orang  yang  menahan   amarahnya   dan
memaq/ken  (kesalahan)  orang.  Allah menyukai  orang-orang

ycrmg  berb#af  febcz/.z.fac7». "  Ia  lalu  membacckan  firman  Allahs#tl~,f2¥i#:,#i,3ior#or!#ya",:L€g,fja
mengerjakan  perbuatan  keji  atou  menganiaya  dirt  sendiri,
mereha  ingat  akan  Allah,  lalu  memohon  ampun  terhadap
dorcz-dosa m€reha, " hingga fiman-Nya,  Sg}j=li ;;:i  "Pcha/a
ora#g-ora#g  }i¢#g  berama/. "   Ia   lalu   berkata,   "Keduanya
adalah si fat safe orang."]4°]

7848.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Jarir

::tniegri#rmanankAeL:idas#(#3¥an£¥'ii*\SLMZ#f:'
•;;:i:f   " Dan Ouga) orang-orang yang apabila me;gerjakan

perbuatan kyi atau menganiaya diri sendiri, " ±a, berkata, .Clnji
adalah dua dosa; perbuatan keji adalah dosa, dan menganiaya
diri sendiri adalah dosa.»1402

Kata  a:i>lijl  merupakan  si fat  bagi  kata  yang  dibuang,  jadi
makna ungkapan dalam ayat tersebut adalah, "Juga orang-orang yang
melakukan perbuatan kej i."

Makna ungkapan i:i>fal adalah perbuatan buruk, yakni yang
tidak diizinkan oleh Allah Swi/T.

Makna  asal  ungkapan  {;*211  adalah  yang  buruk,  yakni  yang
keluar  dari  batasan  dan  ukuran  semestinya  dalam  segala  perkara.

]4°'  Abdunazzaq dalan tafsinya (I/413).
[4°2  |bnu Athiyah dalam A/ A/#Aarr!.r A/ Wa/.J.z (I/510).
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dMe'isgal=yak:rig:,yJan£,Sanfa:-ti:,:gi"faal=a:gch;¢a„gAr::„:i¢Tf„a::,i
Maksudnya adalah yang b`inik dengan ketinggiannya, karena melebihi
batas kewajaran. Demikian pula perkataan buruk, diungkapkan dalam
bchasa Arab dengan kalimat ji>O it^f ``Ucapa# }i¢#g Sa#gaf bwrai4 "
yqu,g juga untuk orang yang mengatakan kata-kata buruk,   i :;a;i
UFJS `` Dia mengucapkan kata-kata bunik. "

Ada yang berpendapat bchwa ungkapan i:i>dl dalam ayat ini
bemakna zina.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalch:

7849.   AI  Abbas  bin  Abdil  Azhim  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Hibban   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:

t==gadfi:e:ceffians#,ad££¥],#TssLabz£#:,aDb;r;
Ouga)   orang-orang  yang  apabila  mengerjakan  perbuatan
ha/z., "  ia  berkata,  "Demi  Tuhan  Ka'bah  ini,  kaum  itu  telah
melakukan zina.%1403

7850.   Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ahmad
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Asbath  menceritakan
kepada  kami   dari   As-Suddi,   tentang   fiman   Allah   SWT,•-fiji.\S£T<>+<±.ife``Danouga)o;ang-orangyangapabila

merger/.aha# pcrdwa/¢#  faji "  ia berkata,  "Maksud  istilah cr/

/afoz.s)/ch adalch zina.»1404

]4°3  |bnu  Athiyah  dalam  A/  M„Aaw7.r  ,4/  Pya/.i.z  (1/510)  dan  AI  Baghawi  dalam

Ma 'alim At-Taneil (\1550D.
]4°4  |bnu  Athiyah  dalam  ,4/  A/efAer7.I.r  f4/  Zya/.7.z  (I/510)  dan  AI  Ba8hawi  dalam

Ma 'alim At-Tanzil (llssoD.
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Firman Allah SWT,  ;{£5i  lSIl£ Ji  "4fa# menga#J.aya dJ.rl.
se#dJ.rz.. "   Maknanya   adalah,   ``Mereka  melakukan   perbuatan   yang
semestinya tidck mereka lakukan, yakni keniaksiatan, yang membawa
mereka kepada siksaan Allali SWT."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7851.   Ibnu  Waqi'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku

rb::C]::::nTankge:Laiaank=Lfchd#%an±¥{#r\::ur2ir;
i;=i!f   1-311    -Dan   Cuga,    orang-orang   yang   a_pabil:

mengerjakan perbuatan keji atou menganiaya diri sendiri," .Ta
berkata,  ``Kechaliman  adalah /t7Ady¢¢,  dan /erAz.s);c7A  adalah
kechaliman.»1405

Firman  Allah  SWT,  'ji(   lL2;3T3  "Mereha  f.»grJ  aha#  4//aA. "
Maknanya adalah,  "Mereka ingat dengan ancaman Allah  SWT atas
kemaksiatan   yang   mereka   lakukan,   sehingga   mereka   memohon
arnpunan kepada Allah atas dosa tersebut. "

Kalimat'a{¥`.<;fit;T3Z;€c;i"Da#Jz.apa/ngJ.yngdap"
mengampuni dosa selain daripada Allah? " maknanya, aha:laln, "I.idalk
ada lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah SWT."

Kalimat (j=5 ( S !£j; f; "Da» mereha /z.dak me#er#sha#
perdz"fcr,#   *e/.j.#)/cr   ltw, "   maknanya   adalah,   "Mereka   tidak   terus-
menerus melakukan perbuatan maksiatnya itu,  C}i;1J;. ii3  `Seda#g
merefacr   me#gefcrfaw!.',   dan   mereka   tahu   bahwa   Allah   SWT   telah
melarangnya  dan  mengancan  orang  yang  melakukannya  dengan
siksa-Nya."

[4°5  |bnu Abi Hatin dalam tafeimya (3/764) dan lbnu Athiyah dalam 4/ "wharrJ.r

AI Wofiz (\/S\O).
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Diriwayatkan    bahwa    ayat    tersebut    ditumnkan    sebagai
keringanan.   bagi    umat    Muhammad    SAW    atas    perkara    yang
sebelumnya menjadi bencana besar bagi bani Israil.

7852.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadcku dari Ibnu Juraij, dari Atha bin Abi Rabah, ia berkata:
Para sahabat berkata kepada Rasulullch SAW, "Ya Nabi Allah,
bani  Israil  lebih mulia daripeda kita!  Jika salch  seorang dari
mereka melckukan dosa, maka pen.ghapus dosanya^ tertulis di
daun pintunya,  `Potong telingamu!'  `Potong hidungmu!'  atau
lakukan ini dan itu'." Rasulullch SAW terdiam, lalu turunlch
figLj#,A±chL£S¥;~¥¥£.£f£:{*ej;#'rad;i;ife£¥:
kepada  ampunan  dart  Tuhanmu  dan  kepada  surga  yangI:rrfel#ff##§k+ant
orang-orang yang apabila mengerjahan  perbuatan keji  atou
mengariaya   diri   sendiri,   mereha   ingat   akan   Allah,   lalu
memohon  ampun  terhadap  dosa-dosa  mereka. "  Setctch itii
Rasulullah  SAW  bersabda,   "Marfech  ha/i.a#  atai  /w#/.#4fa#
ses«crfzf yq7eg  /ebz.A  baz.A drr7-#y«? "  Beliau  lalu  membacakan
ayat-ayatini.14o6

7853.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan kepada kanii, ia berkata: Umar bin Abi Khalifah
AI Abadi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ali bin Zaid bin
Zad'an  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Ibnu  Mas'ud
berkata, ``Bani Israil, jika mereka melakukan dosa, maka pada

]4°6  |bnu  Jauzi  dalam  Zed .4/ Masi.r  (I/462)  dan  As-Suyuthi  dalam  ,4d-D#rr  A/

Mantsur (2nI)
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pagi  hari  tertulis  kafarat  dosanya  di  pintu.  Sedangkan  kita,
diberikan sesuatu yang lebih baik darinya, yaitu ayat ini."]4°7

7854.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Yahya
bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ja'far bin
Sulaiman menceritakan kepada kani dari Tsabit AI Banani, ia
berkata, "Ketika turun firman Allah SWT (surah An-Nisaa` [4]
ayat 110), ,{£i;f ;±]£' 3i \:j£ J£' j€3  `Dcz# bara#grz.crp¢ yang
mengerjakan   kejahatan   dan   menganiaya    dirinya',    .ENls
menangis karena trfut." 1408

7855.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin
Sulaiman mengabarkan kepada kani dari Tsabit AI Banani, ia
berkata,    "Telah    sanpai   riwayat   kepadaku   bahwa   iblis
menangis ketika turun ayat ini,   3i  ifes  i|j£   \S\> <jfj
•iS=Hfi   {`3i£    `Dan    ouga)    orang-orang    yang    apabi.Ia.

mengerjakan     perbuatan     keji     atou     menganiaya     diri
sendirii..>1409

7856.   Muhammad  bin AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata: Muhanmad bin Ja'far menceritckan kepada kami, ia
berkata:  Syu'bah menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Aku
mendengar Utsman  (maula keluarga Abu Uqail  Ats-Tsaqafi)
berkata:  Aku  mendengar  Ali  bin  Rabi'ah  menceritakan  dari
seseorang  dari  Fazarah  yang  bemana  Asma  ulan  putra
Asma- dari Ali,  dia berkata, ``Aku, jika mendengar sesuatu
dari  Rasulullah,  maka Allah  SWT inemberikan  kemanfaatan

yang   sangat   besar   dengannya.   Abu   Bakar   menceritakan

]4°7  syihabud Din dalan ,4/  `rjab bi. Bay¢# ,4/ j4sb¢b(2/755).
'4°8  As-Suyuthi dalam j4d-D.irr j4/ A4¢#ts#r (2/326), dan ia menuturkan sumbemya

kepada   Abdurazzaq,   Abdul   Hamid,   serta   Ibnu   Jarir.   AI   Baghawi  juga
menuturkannyadalamA4a'a/z.m4f-ranez./(I/354).

14°9  Abdu|Tazzaq dalan tafsimya (1/414).
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kepadcku -benar apa yang dikatakan oleh Abu Bckar- dari
Nabi SAW, beliau bersabda,

Loll
E2 pr

...LJ`Jjlou-ul

'Jj

&'

*iJ :i# J6 -
F;L`.*J

Tz.dczt seora»g Aamba p«» -Syu'bah berkata:  Aku kira ia
mengatakan  M:ustin-  melakukan   suatu  perbuatan   dosa,
kemudian  dia  berwudha,  lalu melakukan  shalat  dua  rakaat,
kemudian   memohon   ampun   kepada   Allah   harena   dosa
tersebut...(melainkanAllahmengampunidosanyaitu)'."

Syu'bah berkata, "Beliau membaca salah satu dari dua ayat ini,

yaitu (surah An-Nisan`  [4] ayat  123),   £,A>  5j.  \{jL jii€ c;
`Barangsiapa  yang   mengerjakan  kejahatan,   niscaya   akan

diberi  pembalasan  dengan  kyahatap  }tu',  dan  (sNIth  AL,alii
'Iruraan [3] ayat 135),  #i (j:IJ: i i£56 (j£ \S\,<jfj
`Dan     Ouga)     orang-orang    yang    apabila    mengerjckan

perbuatankejiataumenganiayadirisendiri'."""

7857.   Ibnu  Waqi'. menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kami  ulemikian  pula  AI  Fadhl  bin
Ishaq    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Waqi'
menceritakan  kepada  kani-  dari  Mis'ar  dan  Sufyan,- dari
Utsman  bin  Muchirah  Ath-Tsaqafi,  dari  Ali  bin  Rabi'al  AI
Walibi, dari Asma bin AI Hakani AI Fazari, dari Ali bin Abi

`\-

Thalib,   ia   berkatal   "Aku,   jika   mendengar   sesuatu   dari
Rasulullch SAW, mcka AIlah SWT memberikan manfaat yang
sangat     besar     dengannya.     Sedangkan     jika     seseorang
meriwayatkan   dari   beliau,   maka   aku   minta   dia   untuk

t4[°  Diriwayatkan  oleh  At-Tirmidzi  dalam  ra/si.r  gwr`an  (2932),  Ahmad  dalam

Mws#ad-nya (I/8), dan AI Qurthubi dalam .4/ /crmi.' /;. t4Akam ,4/ gcir `crH (4/209).
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bersumpah,      dan      jika      ia      bersumpah      maka      aku
membenarkannya. Pemah Abu Bakar menceritakan kepadaku
ulan  benar  apa  yang  dikatakan  oleh  Abu  Bakar-bahwa
Rasulullah SAW pemah bersabda,  `ridct seora#g ftc!mba p!t#
melakukan    perbuatan    dosa,    kemudian    dia    berwudhu,
fern"dz.ow me/ahaha» SAa/af -salch satu riwayat meng?t*an
ch]a  rakapt_.  riway_a_t  lain  prengatak.an.  kemudiapi  melakukan
salSgBgL lalu beristighf ar kepada Allah, melainkan Allah SWT
mengampunidosanya'."""

7858.   Zubair bin Bakar menceritakan kepada kani, ia berkata:  Sa'd
bin  Sa'id  bin  Abi  Sa'id  AI  Maqburi  menceritakan  kepadaku
dari  saudaranya,  dari  kakeknya,  dari  Ali  bin  Abi  Thalib,  ia
berkata,  "Tidak  seorang  pun  meriwayatkan  kepadaku  dari
Rasulullah SAW, melainkan aku minta dia untuk bersumpah
bahwa  ia  benar-benar  mendengarnya  dari  Rasulullah  SAW,
kecuali Abu Bakar, karena dia tidck pemch berdusta."

Ali  berkata,   "Abu  Bakar  pemch  meriwayatkan  kepadaku,
bchwa  Rasulullah   SAW  pemah  bersabda,    TJ.da*  seor¢7zg
hamba   pun   melakuhan   perbuatan   dosa,    kemudian   dia
berwudha, kemudian melakuhan shalat duo rahaat, kemudian
beristighifar   kepada   Allah,   melainkan   Allah   mengampuni
dosanya.ii\412

L4L]  Diriwayatkan oleh Ahmad dalan A/us»ad-nya(1/9), An-Nasa`i dalam 4£-Szl»a»

A/K#bra(10249),danAIHaitsanidalanM¢/.ma',4z-ZcrtiJa`id(1/301).
]4L2  Diriwayatkan  oleh  At-Tirmidzi  dalan  j4bwabash-SAC/af  (406),  AI  Mundziri

dalam .4f-rargfeib wa .4/-r¢whib (I/472), AI Humaidi dalam "us#ad-nya (I/4),
dan tom Adi dalam AI Kamilfi Adh-Dhuofa (313S3).



s%7ich Aali  ` Im7.Ou7t

Firman Allah SWT,  isja, ig;£££;6 'fi( (L2fs "A4:ereha z.W
ahan  Allah,   lalu  memohon  ampun  terhadap  dosa-dosa  mereha."
Maknanya adalah seperti yang kani jelaskan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7859.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamch
menceritakan     kepada     kani,     ia    berkata:     Ibnu     Ishaq
m#riH+£k\:;ad2#'±ate::k:tafi¥Mandr:Ly¥a:a¥

melakukan kemaksiatan,   ;{£5i  givs  3i  `4/a"  me#gr7#ha};a
dz.rz.  se#cJz.rz. ',  yakni  dengan  melakukan  kemaksiatan.  Nanun
mereka lalu mengingat larangan Allah SWT dan hal-hal yang
diharamkan  oleh-Nya,  maka  mereka  beristighfar  atas  dosa
tersebut.   Mereka  pun   mengetahui   bahwa  tidck   ada  yang
mengampuni dosa melainkan Allah SWT."]4]3

Fiman Allah SWT 'fi( *`\. i;&{ jji{{ i:i ``D¢# sz.crp¢ /crg!.
yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? "

Kata  &1  di-ra/cr'-ken  tanpa  huruf #¢tyz.  sebelumnya.  Kenapa
demikian? Itu karena mengikuti kata sebelum Y! jika disebutkan dalan
keadaan #afr].raft dengan huruf #atyr. sebelumny'a, seperti ungkapan   a
'Iffil .*\., `:i5f\  ?+¢u\  i,  "Tidak  ada  s:?.r?ng..pm ,2i  rurap  itu  kecu:li

sawdar;m%. "  Jika  ungkapannya  9¢:i  .Y!  igivl  t'6  maka  kata  tersebut

(+ty`)di-#asfocrb-kan.1414

a,fyi+¥+9tl?b¥rbde:fu;fr#:?::%¥:,::rTpra¥jkmanankarAe]:¥ms¥Ta'un£{ap*£
terse'but  adalah  &`   .Y!  .Jii  +}'i)`  :¢i{£  I;   "rz.dab  seoramg  pw#  bz.sa

'4'3-`|bnu  Abi  Hatim  dalan  tafsinya  (3/764-766),  dalam  tiga  atsar  yang  berbeda,

"\`toMpa±>Sa%&A];?%au;?=%ai\TE2m3"4Fisyamdalall\Sirah(3lHS,H6).
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mengampuni dosa kecuali Allah SWT. " Lalu di\-raf a '-ken isim sctelah
Y! dengan tafsiran secara makna, bulran lafazh.

Ulana  tafsir  berbeda  pendapat  tentang  makna  kata  ()IJi?¥l)
dalan firman Allah SWT, 6j:1¥ ii3 1}=S [ # {£j€ ijj ``O'a»
mereka  tidak  meneruskan  perbuatan  kejinya  itu,   sedang  mereka
mengetahai."

Pertama:  Sebagian ulama belpendapat bahwa mereka adalah
orang tidak menetap  dalani perbuatan dosa, melainkan bertobat dan
beristighfar, seperti yang Allah gambarkan.

Riwayat-riwayat yang sesual dengan pendapat tersebut adalah:

7860.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadch, tentang firman Allah SWT,    ?'j
6j:1J=   F3   1}=5   C    S   {£j;  "Don  mereha  /z.dot
meneruskan     perbuatan     kejinya     itu,      sedang     mereka
me»geJch2fz., " ia berkata, "Maknanya adalch, `Janganlah kalian
terus-menerus, karena yang celcka adalah yang terus-menerus
dan berani maju (dalam kemaksiatan).  Rasa takutnya kepada
Allah tidak menghalangi  mereka dari  perbuatan haram  yang
Allah  tetapkan,  dan  mereka  tidak  bertobat  atas  dosa  yang
mereka  lakukan,  sehingga  datanglah  kematian  saat  mereka
masih dalam keadaan demikian.%1415

7861.   AI Hasan menceritakan kepada kanii, ia berkata: AbdurTazzaq
mengabarkan kepada kani, ia berkata:  Ma'mar mengabarkan
kepada kani dari Qatadah, tentang fiman Allah SWT,    ij;
6ij:1¥.   ;i;   {}=5   C    S   {£j;  "D¢#  me„fap  fz.dot
meneruskan     perbuatan     kejinya     itu,     sedang     mereka

'4'5  Ibnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/766) dan AI Mawardi dalan A#-JV#far wa .4/
'Cfy"n ( I /424).
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I me#ge/crA"i., "  ia  berkata,  "Orang  yang  berani  maju  (dalan

kemaksiatan),  rasa takutnya kepada Allah tidak menghalangi
mereka, hingga datang|ah kematian." L4 I 6

7862.   Ibriu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  firman
Allah SWT, 6j:1¥. ii3 {}=S [ S {£j! ij; "Don mercha
tidak   meneruskan   perbuatan   kejinya   itu,   sedang   mereka
me#gefcr¢#j., "   ia   berkata,   "Mereka   tidak   menetap   dalan
kemaksiatan,  tidak  seperti  orang  yang  melckukan kesyirikan
kepada-Ku    dalam    apa    yang    mereka    katakan    berupa
kekuinan.»14i7

Kedua:  Bexpendapat bahwa mereka adalah orang yang tidak
mewujudkan perbuatan dosa ketika mereka bemiat melakukannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7863.   AI  Hasan  bin 'Yahya  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
mengabarkan  kepada  kani  dari  AI  Hasan,  tentang  firman
Allah  SWT,  (}=S   [   S  #.   *;  ``Dcr»  mereha  /z.dc7t
me#er"skcr# perb"a/an  4e/.J.#)/cr  I./#, "  ia  berkata,  ``Melakukan
dosa adalch I.sfercrr,  sehingga dia bertobat."]4]8

7864.   Muhammad bin  Amr  menceritakan kepada  kami,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari lbnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT,  S {jj`j; f;
\}=f  G  ``Dan  mereha  tidak meneruskan perbuatan  kyihya

]4]6  Abdurazzaq dalam tafsimya (1/414).
1417  |bnu Hisyan dalam Sj.rch (3/116).
'4'8  Abdunazzaq dalan tafsimya (I/414).
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7tzJ,"        ia       berkata,  ,    "Maksudnya       mereka       tidak
meunjudkannya.»1419

Ketiga:   Berpendapat   bahwa   mereka   adalah   orang   yang
berkata,  "4/  I.sfrar  adalah  diam  atas  perbuatan  dosa  dan  enggan
beristiIrar."

Riwayat-riwayat yang sesual dengan pendapat tersebut adalch:

7865.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kami, ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang fiman Allah SWT,  ;i3 (}=S [ G !jj`j; ijj
<)}1i " Dan mereka tidak men;ruskan perbuatan keji.nya
I.f2/,   sedans  merefac7  menge/chzfz., "  ia  berkata,   "Makna  kata
I-sArar adalah, mereka diam dan tidak beristighfar."L42°

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling tepat -menurut
kami- adalah yang mengatakan bahwa kata cr/ zfsArc7r mengandung
arti menetap dalam perbuatan dosa secara sengaja, dan meninggalkan
tobat.

Tidak benar makna yang mengatakan bahwa cr/ z.£forcrr adalah
melakukan dosa itu sendiri.  Kenapa? Itu karena sesungguhnya Allah
SWT   memuji    orang   yang   melakukan   dosa   selama   dia   tidak-f¥F¥yfl£##i#,T::f.#,!g:i.f?:
apabila  mengerjakan  perbuatan  keji  atou  menganiaya  dirt  sendiri,

""  Ibnu Abi  Hatin dalam tafsimya (3/766) dan  Ibnu Jauzi  dalan zed ,4/ MCLsi.r

142ofi4u63AbiHatindalantafsimya(3w66)danlbnuJauridalamZnd14/A/asJ.r

(I/463).
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mereka ingat akan AIlah, lalu memohon anpun terhadap dosa-dosa
mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada
Allah?  Dan mereha tidak menerushan perbuatan kejinya itu,  sedang
mere fa mc7¢gefchejz.. " (Qs. Aali 'Imraan [3]:  135).

Jika  hanya  dengan  melakukan  dosa,  seseorang  dinyatakan
sebagai  mzisAJ.rr,  maka apa arti  istighfar dalan ayat tersebut,  karena
sesungguhnya istighfar adalah penyesalan, dan tidak dikenal  adanya
istighfar sebelum dosa itu dilakukan. Terlebih beliau bersabda,

6; # fp i SG °J!3 c#l i; Zi C
_    ,                            ,                                           ,

`` Orang yang beristighif ;ar  tidak dianggap melakukan  ishrar,

kendati dia mengulanginya sebanyak 70 kali dalam sehari. "

7866.   Hadits  tersebut  diriwayatkan  kepadcku  oleh  AI  Husain  bin
Yazid   As-Sabi'i,   ia  berkata:   Abdul   Hamid   AI   Hammani
menceritakan kepada kani dari Utsman bin Waqid, dari Abu
Nushairah,   dari  maula  Abu  Bckar,   dari  Abu  Bakar,   dari
Rasulullah SAw.142l

Seandainya  orang  yang  melakukan  dosa  dianggap  sebagai
m#sfaz.r, maka apa artinya sabda Nabi SAW,  "Orcr#g )/one beri.a/i.gfo/crr
tidak   dianggap   melakukan   ishrar,    kendati    dia   mengulanginya
sebanyak 70 kali dalam sehari. "

Bila  melakukan  dosa,  temasuk  I.sArar,  berarti  nana  yang
melekat padanya tidak akan hilang, seperti nama pezina dari seseorang

yang melakukan zina, dan pembunuh dari seseorang yang melakukan
pembunuhan, kendati dia telah bertobat. Sementara it`L hadits tersebut
menj elaskan bahwa orang yang beristighfar tidak dinamckan mc/sAz.r.

t42L` Diriwayatkan  oleh Abu Daud  dalan [4sA-Sfoo/aJ (1514), AI Baihaqi  dalam As-

Sw#ar -4/ Kwbra ( 10/188), dan Ibnu Jauzi dalam Zad j4/ MasJ.r ( I/464).
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Jadi,  a/  f.Sfrar  maknanya  bukanlah  melakukan  dosa,  clan
tetapi  tetap dalam perbuatan dosa,  seperti  yang telah kami jelaskan
sebel-ya.

Para ulana berbeda pendapat tentang penafsiran firman Allah
S:WT<]S=..;=``Sedangmeriehamengei;hai."

Pertama:   Sebagian   ulana   berpendapat   bahwa   mcknanya
adalah, mereka mengetahui bchwa mereka telah berbunt dosa.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7867.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada
kami, ia behata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang firman Allah SWT,  6;1J=  ii3  "Sedng
merefa me#gefahaz., " ia berkata, "Mereka mengetahui bahwa
mereka  telah  berbuat  dosa,  tetapi  mereka  tetap  menetap  di
dalannya tanpa memohon ampunan." ]422

Kedua:    Berpendapat    bahwa   maknanya    adalch,    mereka
mengetahui    bahwa    perbuatan    yang    mereka    lakukan    adalch
kemaksiatan.

RIwayat-riwayat yang sesual dengan pendapat tersebut adalah:

7868.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  fiman

P1:l* S:Y:I:  _`£)31f. .ifi ``Sedang mereha menget-ahui, " ia
berkata, "Maknanya adalch, `Mereka mengetchui hal-hal yang

'422  |bnu Abi Hatin dalam taftimya (3#67) dan lbnu Jauzi dalam Zad A/ "asfr

(I/464).
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diharamkan   kepada   mereka,   berupa   peribadahan   kepada
selain-Ku' „1423

Abu  Ja'far  berkata:   Telch  kami  ungkapkan  sebelumnya

penafsiran yang paling utana tentang kalimat tersebut.
®cO

#€vlG±'cr,Gj±#5de3c£:t.jin€fir€4¢ji
©aed{£3f±jefa,€ri

``Mereha iou balasanrtya idrch amp.„ian drri Ttthan mereha

dan surga yang di ddr"vya mengalir sungat.qu:n_gqi,
sedrng mereha kekat) di dalamnya; dan ±t«lah sebdik-bcrik

Pahala orang-orang yang beramdr. "
(Qs. Aali 'Imraan [3]:  136)

Abu   Ja'far   berkata:   Kalimat,    ajji    "Merefa   lt"...'
maknanya  adalah,  orang-orang  yang  dijanjikan  mendapatkan  surga

yang luasnya seluas langit dan bumi, dari kalangan mw//c!gi.#,  seperti
yang  telah  Allah  gambarkan.  Allali  SWT  lalu  menyatakan  bahwa
pchala  atas  anal  perbuatan  mereka  adalch  anpunan  dari  Tuhan
mereka.   Mereka   pun   mendapatkan   surga,   sebagai   balasan   atas
ketaatan yang mereka tunaikan.  Kata .®G maknanya adalah kebun-
kebun....

Kalimat '±±F¥{  \<±Z  a,3,  G±  "Yang di dalqmnya mengalir
sw#gr].-sw#g¢i "  maknanya  adalah,  "Di  antara  sela-sela  pepohonan

yang  ada  di  dalarmya,  ada  sungai."  Semuanya  merupakan  balasan
atas amal shalih mereka.

'423  |bnu Hisyan dalam Si.raft (3/166) dan lbnu Abi Hatim dalan tafsinya (3/767).
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rmdfairAth-~

Kalj"at q±,  €±.;±SS "Sedang mereha kehal di dalamnya, "
maknanya adalah,  mereka menetap  selananya di  dalam  surga yang
telah diganbarkan tadi.

Khi:mat  'as\  3=1  'F:SS  "Dan  itulah sebaik-baik pahala
orang-ora»g ytzng beroma/, "  maknanya adalah,  "Itulah  sebaik-baik
pahala bagi  orang  yang  beramal  karena  Allah,  yaitu  surga,  seperti
yang telch Allah gambarkan."

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7869.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan  ±qugada  kami  dari  lbnu  Ishaq,  tentang  firman

....        i      _-. \.I .--,  \
c£:£-jiff6ff;ajiji_.<     .J ,-,.., i

`` Mereka itu balasanrrya

ialch   ampunan   dart   Tuhan   mereka   dan   surga  yang   di
dalamnya  mengalir  sungai-sungal,  sedang  mereka  kekal  di
dalamnya;  dan itulah  sebatk-balk pahala  orang-orang yang
berama/," ia berkata, "Maknanya adalch, balasan untuk orang-
orang yang taat.» 1424

eec

£S£6B'J¥{p#`6j3€tylj>{u###.S:j'cr,&£
©ajfa'(

"Sesonggwhnya tezch berzdr« sebehom ham« S«rmch-Stt7mah

AIlah; lcarero €tw bev.alanlah ham« di m«Zca hond deft
Perhatizcanzch bagdimana drthat orang-orang yang

mendrstalcan (7usnd-7us«Z). "

(Qs. Aali 'hraan [3]: 137)
1424 |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3n68).
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Abu   Ja'far   berkata:   Allah   SWT   menjelaskan,   "Wahai
sahabat-sahabat  Muhammad dan orang-orang  beriman,  telah berlalu
apa-apa yang terjadi kepada orang-orang sebelum kalian, seperti kaum
'Ad, Tsamud, Hud, dan Luth.

Ungkapan pr maknanya adalah, siksaan yang Allah turunkan
kepada mereka dan kepada orang-orang yang mendustakan para nabi

yang  diutus  kepada  mereka,  yaitu  membiarkan  orang-orang  yang
mendustakan di antara mereka, sehingga ketika tiba waktunya, Allah
menimpakan siksaan kepada mereka. Kemudian Allah jadikan semua
itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya.

£jfa.i 'ia£ 6g' Jg {#`6 jjUl c}~ lu±tf "Kare#a I.f%
berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatihanlah bagaimqna ahibat
orang-orangyangmendustakan(rasul-rasul)I"

Berialanlch di muka bumi wahai orang-orang yang menduga
bahwa kemenangan yang didapatkan oleh musyrik pada perang Uhud
atas   Muhammad   dan   para   sahabatnya   bukanlah   I.s/I.cJrcr/.   kepada
mereka.   Berjalanlah  kalian  di  perkanpungan  berbagai   umat  dari
kalangan  orang-orang  yang  seperti  kalian,  yakni  mendustakan  rasul
dan keesani Allah, lalu lihatlah akibat yang mereka dapatkan!  Kalian
akan tahu bahwa kemenangan yang mereka dapatkan hanyalah z.s/z.cJrcz/.

®engulur saja) sampai batas waktu yang telah ditentukan, kemudinn
hanya  ada dua  pilihan bagi  kalian,  yakni  siksaan yang  disegerakan,
atau kembali menuju ketaatan kepada-Ku dan Rasul-Ku.

Riwayat-riwayat   yang   sesuai   dengan   penjelasan   tersebut
adalah:

7870.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu   Bckar   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibad

T,e.n:e:`t`¥man  ¥.e,P:d:,?ff?m£. .# ..A_i,. H,¥; .!i+:=g.  :I,:¥|.¥Allah SWT,  `£S !2¢`6 ¢jYl c}~ lu}j "t££ cr-#£
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'try.;apl'=±±&g``Sesunggthnystelchberlalusthelumhamu

Sunnch-Sunrrah Allah;  karena itu berjalanlah kantl di muka
bumi dan perhatihanlah bagalinana akibat orang-orang yang
mcndas/aha»    /rae"/-raf"//, "    bchwa    maknanya    adalah,
"Tidakkch kalian berialan di muka bumi, sehingga kalian bisa

menyaksikan  bagaimana  Allah  SWT  menyiksa  kaum  Nub,
Luth, Shalih, dan umat-umat lainnya yang  Allah siksa?"]425

7871.   Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi

¥£iih,:£¥.€MTjo¥.qiie_n:.¥~f]T7=q|¥~:yT^'L^r:_¥__i``Sesungguh:nya   telch   berlalu   sebelum   kamu'rfu
Sef»#ch-Szirmch j4//ch, " ia berkata, "Maknanya adalah tentang
orang-orang  kafir  dan  beriman,  serta  tentang  kebaikan  dan
keburukan.»1426

7872.   AI    Mutsanna   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan   kepada   kani    dari   Ibnu   Abi   Najih,    dari
Mujahid, tentang firman Allah SWT, "lil .S:;€ cr, €£1 £
`` Sesungguhnya  telah  berlalu  sebelum  kamu  Sunnah-Sunnah

j4//ch, "  ia  berkata,  ``Maknanya  adalah  tentang  orang-orang
beriman dan kafir, serta tentang kebaikan dan keburukan." ]427

7873.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Allah
SWT  menjadikan  musibah  yang  diturunkan  kepada  mereka
-yakni kaum muslim saat perang Uhud- dan segala bencana

yang  mereka  alami,  dapat  membersihkan  segala  yang  ada

1425  |bnu Abi Hatim dalam tafsinya (3/768)
[426  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/768), AI Baghawi dalam Ma 'a/j.in 4f-ra#zJ./

i427£|5u53A)i;dEatm;mnud::=£iafLs=yzaa?3f7/6¥)¥Xi(:/£&5!ivida|anMa'a#mAf-rane#

( I/553), dan lbnu Jauzi dalam zed.4/ A4asi.r (1/465).
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dalam  diri  mereka dan  menjadikan mereka sebagai  syuhada.
i        Allah SWT lalu berfirman,sebagai penghibur dan menjelaskan

`-.i;I-t     apa yang mereka lakukan, juga apa yang Allah lakukan kepada
mere.ke:6.fJ¥!L3#`6j::`Ylc}>(uj}tf"[££
a>5fa.i   'j# -`se;w#ggr-A'«]iH

c,,t,ife
telah  berlalu  sebelum  kamu

Sunnah-Surmah Allah;  karena itu berjalanlah kamu di muha
bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang
me#dz{s/crfacz#   , /rcrsw/-rcr5w// '.     Maksudnya,     `Telah     berlalu

berbagai     bencana     yang     menimpa     orang-orang     yang
mendustakan para rasul dan oiang yang melckukan kesyirikan
kepada-Ku,  dari  kalangan  Ad,  Tsamud,  Luth,  dan penduduk
Madyan.  0leh karena itu, berjalanlah di muka bumi,. niscaya
kalian   akan   melihat   siksaan   dari-Ku   yang   telah   berlalu
menimpa   mereka,   juga   bagi   orang   yang   seperti   mereka,
walaupun Aku mengulur mereka untuk sementara, agar kalian
tidck menduga bahwa siksaan dari-Ku itu terputus dari musuh-
musuh kalian dan musuh-Ku, hanya karena pada kesempatan
ini mereka mendapatkan kemenangan.  Itu semua hanya ujian
bagi kalian, agar kalian tahu apa yang ada di sisi ka|ian."L428

7874.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
k£,p£.fk,gd#;Q¥f#Fz:an±;±yT:£#s#¥,.#£~
" Sesungguhaya  telah  berlalu  sebelwm  kamu  Sunnah-Sunnah

Allah;   karena   itu  berjalanlah  kanu   di   muka  buni   dan
perhatikanlah      bagaimana      akibat      orang-orang     yang
meJ7dwJfchcJ#  /rasw/-rasw/J, " bahwa maknanya adalah, "Allah

'428  A| Mawardi dalam A#-JVwfa/ war j4/ 'U);.fH (I/425, 426).
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SWT  memberikan  kehikmatan  di  dunia  sejenak,  kemudian
AIlah menyeret mereka ke dalam nercka."]429

Abu Ja'far berkata: Kata ¢+" merupakan berfuk janak dari
kata a:-I, sedangkan makna kata aL adalah contoh, imam yang diikuti.
Diungkapkan dalam bchasa Arab, :a ia :+3 .ill if e 5Of :+,
yang  maknanya  adalah,  seseorang  melakukan  anal  perbu;tan  yang
diikuti, yang baik dan yang buruk.  Contoh lairmya adalah perkatan
Lubaid bin Rabi'ch berikut ini,1430

a;c!3 k ,I jfo,3   #  ii3ui ap' .L£ ,i= a`                `                       ,            -,

``Darisekelompokyangnenekmoyangmerekatelahmemberikan

contoh, dan untuk setiap kaun ada perconlohan serta imamnya. '']43]

Demikian pula yang dikatakan oleh Sulaiman bin Qattah,!432

9£1 fl:{1j, ij±j ir~L€  #   rj6 jT ;, gLrii jtyi ..!3
`` Dan sesungguhnya keluarga Hasyim yang ada di Thor inasing-

masing saling mengikuti yang lain, yang dengannya mereka
memberikancoutohbaik."1433

Ibnu  Zaid  berkata  (seperti  dijelaskan  dalam  riwayat  berikut
ini),

7875.   Yunus  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Ibnu  Wahb
mengabarkan     kepada     kami,     ia     berkata:     Ibnu     Zaid

1429  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/769).
'43°  Lubaid  bin  Rabi'ch,  lchir  tahun  545  M  dan  wafat  pada  nasa  Kekhalifchan

Utsman, kala umumya 157 tahun. Adajuga yang mengatakan Ilo tahun.
'43`  Bait ini ada dalam Ad-Dtwa# I"baj.d. Lihat ,4d-DtwaH (hal.  179).
t432  |a adalah Sulaiman bin Qattah, maula suku Taim Quraisy, dan termasuk tabiin.

Sebagian orang menduga bahwa ia adalch Sulaiman bin Hubaib AI Muharibi.
'433  Bait ini ada dalan .4ma/i. ,dry-ftya/.arI. (I/131) dan 4/-£J.Ja# (F~D. Diunokapkan

oleh Mush' ab bin Zubair sebelum wafatnya.
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berkata, tentang firman Allah SWT, "i{1  .S:j'  c/,  €1i  £
`` Sesungguhnya  telah  berlalu  sebelum  karm  Surmah-Sunnah

4//ch, " ia berkata, ``Maknanya adalch, contoh-contoh."]434
^OcO

©aegflalfi';Lsifju,diL3c;;;\'ri
``In! adrlaLh Penerangun bagi sel«"h manusia, dan Pefu7ijetk

serta Pelajaran bagi o7'ang-orang yang bertokwa. "

(Qs. Aah''horaan [3]: 138)

Abu Ja'far berkata: `Ulama tafsir berbeda pendapat tentang
makna yang dimaksud dengan i.sz.in I.rycrrcrfe dalam ayat tersebut (`jJ.).

Pertama:   Sebagian  ulana  bexpendapat 'bahwa  mcksudnya
adalah AI Qur` an.

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7876.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami,  ia berkata:

LbL:dchmse##;B±a;¥,grj#i
AI Hasan, tentang firman

u,1,6HJ3f;\'is"J#!.add/aft
penerangan   bagi    selurwh   manusia,    dan   petukyuk   serta
peldyaran   bagi   orang-orang   yang   bertakwa,"   ia  bendatzL,
"Maknanya adalah A| Qur`an."[435

7877.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang fiman Allah SWT.   \'i:i

1434  |bnu Athiych dalam .4/ Mwfaarrl.r A/ Wro/.i.z (I/512).
1435  |bnu ]auzi dalam ZadA/ "asJ.r (I/465).
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ct,fib, .oK6. " Ini adalah penerangan bqgi seluruh marmsia, " La
berkata,    f`Malmanya    ndalah    AI    Qur`an.     Allah    SWT
menjadikannya sebagai pqujelasan bagi selunih manusia, serta

petunjuk dan nasihat baS orang-orang yang bettakwa secara
khusus.»1436

7878.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan  kepada  kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
`asdka\;aE==r'an*g#9=e'#r'9uhct'm#n££Z,\%

petukyuk serta peldyaran bagi  orang¢rang yang bertakwa, "
[ia berkata,  "rz.dyz7»  ®enjelasan)  adalch umum  bagi  seluruh
manusia],]437   sementara  pef##jwt   ser/a  peJajcrrcr#,   adalah
khususbagiorang-orangyangbertakwa."L438

7879.   AI  Mutsanna menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Suwaid
menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    rbnu   Mubarak

X]eLnfeg#T:#;*#+,;gL::n;,+F:%\9+:¥„g,.:Ld¥a¥
penerangan   bagi   seluruh   manusia,    dan   petunjuk   serta
pelofaran   bagi   orang-orang   yang   bertakwa,"   La  bedszrfa,
"Maknanyaadalah,secarakhususbagimereka."]439

]436  |bnu Abi Hatin dala|m tafsimya (3„69) dan lbnu Athiych dalam i4/ A/zfAawJ.r

AI Wofiz {1146S).
'437  Yang  ada  dalam  dua  kunmg  berarti  tidck  ada  dalam  manuskrip,  dan  kami

mendapatkannya dalam naskah tulis tangan lainnya.
]438  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3#70) dan Ibnu Athiych dalan 4/ Mwhar7.I.r

AI Wdyiz (\/5\2).
]439  |bnu Abi Hatin dalam tafsinya (3/770) dan Ibnu Athiyah dalam ,4/ h4awharrir

AI Wofiz (\/512).
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heedal#i:i¥¥ai:#p*b¥¥.rig(££ar#¥'q£5ap^'3#'®g"sesrin8irhny;{eiah
¥isy<.ar#:¥,¥i:?¥an:I:<f¥ir~&3S

berlalu sebelum hamu Surmah-
Sunnah  AIlah;.  karena  itu  berjalan]ah  kamu  di  muha  bumi  dan

perhatikanlah  bagaimana   akibat   orang-orang  lyang  mendustakan
/rasc//-rq+ndJ. :'   Allah    SWT   menjelaskan,    "Wahai    para    sahabat
Muhammad,  ini  adalin  penjelasan  bagi 'manusia  sebagaiman  yang

`-<

kalianke-tinuli.':'

Riwhyat-rivyayat<yang.§esuaidengan,pqudapattersebutadalah:

7880.   Ibnu  Humaid menceritakan hal  itu kepada kant,  ia` berkata:
Salamah mehceritakan kepada kami dari |bnu |shaq. L44°

-i

Abu Ja'far berkata:` Pendabat yahg paling tepat adalch yang
mengatakan   bahwa   kata    lfo   merupakan    isyarat   untuk    segala
keterangan  yang  diungkapkan   sebelumnya,   yakni  peringatan  dari
Allah ` SWT  untuk  orang-orang  beriman,  penjelasan  tentang  hukum-
hukuri-Nya,  Serta motivasi  agar merreka  selalu taat kepada-Nya dan
bersabar dalam beri`uang melawan musuh-musuh-Nya.

Kenapa deinikian? Itu karena kata liA inerupakan isyarat untuk

yang  hadir,  baik  yang  terlihat  malpun  yang  terdengar,  dan  pada
kesempatan ini, kafa lj^ merupakan isyarat untuk yang terdengar dari
berbagai ayat yang divingkapkan sebelumnya.

Jadi, makna ayat tersebut adalah,  "Semua yang Aku jelaskan
ini merupakan bayc7» bagi manusia."

Makna kata "baycm" adalah tafsir dan penjelasan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

t44°  AI Mawardi dalam j4#-Ivaifa/ wa j4/  `U);im (I/426) dan Ibnu Jauzi dalam Zaid i4/

Mcrsz.r(l/465).
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7881.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kani  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  fiman
Allah  SWT,   u,t,\:riJ   3q;   ri:i   "/nz.  adcz/ch  pe#erc7»gp»  bag7.
se/"rzffr mow2fLrz.a, " ia beckata, "Maknanya adalah, tafsiran bagi
manuriajikamerekamenerimanya."]44]

7882.   Ahmad  bin  Hazim  dan  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada
kami, mereka berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami,
ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Bayan, dari
Asy-Sya'bi,  tentang fiman Allah  SWT,  ,,\:fiJ  3C;  \'i:i  ''/»J.
adalah   penerangan   bagi   seluruh   manusia,"   .Ta  berkeito,
"Maknanya adalah, penerangan dari kebutaan. " t442

7883.   AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdumzzaq  mengabarkan  kepada  kani,   ia  berkata:   Ats-
Tsauri  mengabarkan  kepada  kami  dari  Asy-Sya'bi,  dengan
riwayatyangsana.1443

Firman  Allah   SWT, ±5ke$3  G'5i:)  "Dan  petukyuk  serta

pe/ajcrro#. " Makna kata cs:l€jl adalah, petunjuk kepada jalan yang haq
dan manhaj agama yang benar.

Makna kalimat ike3]°l adalah, pengingat akan kebenaran dan

jalan petunjuk.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7884.   Ahmad  bin  Hazim  dan  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada
kami, mereka berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami,

t44L  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/769).
'442  |bnu Jauzi dalam Zed j4/ Mas|.r (I/465) dan Ibnu Athiych dalan A/ MwharrJ.r i4/

1443  Z|#iz#:).da|am  tafsimya  (I/415)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  tafsinya

(3/769).
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ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Bayan, dari
Asy-Sya'bi,  tentang kalimat,   Ci£;,  ia berkata,  "Maknanya
adalah,   petunjuk   dari   kesesatan.   Sementara   itu,   kalimat,-       ail:g;+'; maknanya adalah, pelajaran dari kebodohan."]444

7885.   AI  Hasan  bin  Yahya menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Abdunazzaq   mengabarkan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kani dari Bayan, dari Asy-Sya'bi,
den8an riwayat yang sana.1445

7886.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kanii, ia berkata:  Salamah
"A=\rm#£Gksife#:,SDfnTpbe=ny:=Sasqe'rttaenp%y5arE:g=

berkata, "Maknanya adalah, cchaya dan adab." ]446

7887.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah

=)e)nfes#k#gk:jg:=|;:::o::¥;:4„7gtebnetrT¢8twfio?=
berkata,  "Maknanya adalah, "Bagi orang yang taat kepada-Ku
danmengetahuiperintah_Ku..w1448

®cO

©a+,3,£r:®£6jSftyi'ff5ijj2iji#y'j'
``Jangrnlah harmt berstlc¢P lemch, dan jcmganlah (Pwlci)

ham" bersedih hati, padrhal hamtt[ah orang-orang yang

1444  |bnu ]auzi dalan ZadA/ A4asJ.r (I/465).
1445  Abdurazzaq dalam tafsimya (I/415).
1446  A| Mawardi dalan A#-IV2ifaf wa A/  `U);## (1/426).
]447  Yang  ada  dalam  dua  kunmg  berarti  tidak  ada  dalan  manuskrip,  dan  kami

^,mendapatkannya dalam naskah tulis tangan lainnya.
1448  |bnu Hisyam dalan S;.rch (3/116).
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Paling tingti (deraiatrya) , ji:ha ken:u orang-oramg yang
beriman."

(Qs. Aali 'haraan [3]: 139)

Abu Ja'far ber]rata:  Ini  adalch penghibur dari Allah SWT
untuk sahabat Rasulullah SAW, atas apa yang mereka dapatkan saat
perang Uhud, luka dan korban yang tewas ketika itu.

Mengenai  kalimat  (i;£   ij   {S{3   Y~5  ''/a»grp/aA ham"
bersikap  lemah,  dan janganlah  ®ula)  kam  bersedth  hati,"  AAlch
SWT menjelaskan, "Janganlah kalian merasa lemah dengan kekalahan

yang kalian dapathan saat perang Uhud, dengan luka dan korban yang
tewas.Dianbildinungkapana3dyi3S+fyil`jij3%6i3"SJ.rfu/an
bersihap lemah dalam perkara iri. "

Kdi"at\}ff±43"Danjanganlahdyula)hamubersedihhati,"
maknanya adalah,  "Janganlah kalian berputus asa alas bencana yang
menimpa  kalian  ketika  itu,  karena  sesungguhnya kalian  yang  lebih
mulia   daripeda   mereka,`   dan   pada   akhimya   pun   kalian   akan
mendapatkankemenanganjikakalianberiman."

Kalimat a3¢j€L€   Jig  ®L     "/i.ha  famw  ora#g-ora»g yqng
ber7.man,"   malmanya   adalah,    "Jika   kalian   membenarkan   Nabi
Muhammad  SAW  atas janjinya dan atas  berita yang dikabarkannya
kepada kalian, selta tentang akhir dari nasib kalian dan mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7888.   AI  Mutsanna menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Suwaid
bin   Nashr   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu
Mubarak  mengabarkan  kepada  kami  dari  Yunus,  dari  Az-

Zuhri, ia berkata, "Banyak korban luka atau terbunuh di antara
sahabat Rasulullah SAW, hingga hampir saja masing-masing
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dari    mereka   merasa   putus   asa.    Akhimya   Allah    SWT
menurunkan  (ayat)  dalam  AI  Qur`an,  dan  dengannya  Dia
mengobati kaum mukmin dengan obat yang paling baik yang
pemah diberikan kepada satu kaum muslim sebelumnya dari
berbagai umat yang telch berlalu. Allah SWT berfirman,   Y';
6±±2# Jifro 6jfaftyl '+i5 ij!3£ i; i|i{5 '7a#grz»/aA ham"
bersikap  lemah,  dan janganlch  ®ula)  kamu  bersedih  hati,
padahal     kanulah     orang-orang     yang     paling     tinggi
(derofatnya), jika kanu orang-orang yang beriman'. (Qs._ A;hi
'Imraan [3]:  139). Sanpai kepada fiman-Nya,  €€r a.j{  3:;3

Fschs£   SIS  '5ffi\   i+SS  'Niscaya  orang-orang  yang  telah
ditakdirhan  akan  matt  terbunwh  itu  keluar  Oyga)  ke  tempat
mereha Jerd«»efA'. " (Qs. Aali 'Imraan [3]:  154).]449

7889.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritckan
kepada kami dari  Qatadah, tentang firman Allah SWT,    Y';

aj¢j£J£Jifei3jgtyl'fi5(j#i.'ili{5"/a»gr#/chham«
bersikdy  lemah,  dan jdnganlah  toula)  kamu  bersedih  hati,

padahal     hamulah     orang-orang     yang     paling     tinggi
(derof atnya),   jiha   hamu   orang~orang   yang   beriman,"   .Ta
berkata,  "Seperti  yang kalian dengar, Allah SWT menghibur

para  sahabat  Muhammad  SAW,  mendorong  mereka  untuk
memerangi musth-musuh mereka dan melarang mereka untuk
lemah serta putus asa dalan mengejar musuh mereka."]45°

7890.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibad
menceritakan  kepada  kami  dari  AI  Hasan,  tentang  fiman

]449  Syuhabuddin dalan j4J  `t/jab¢ Bq};a# A/ .4sbab (2/758) dan As-Suyuthi dalaln

Ad-Durr AI Mantsur (213tyor)
145°  n>nu Abi Hatin dalan tafsinya (3/771).
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Allah SWT, a3.~# ji3~®i 6jfa.tyi 'ffB ij# ij i# y~;
"Janganlah kanu bersihap lemah, dan janganlah drla) kanu

bersedih  hati,  padchal  kamulah  orang-orang  yang  paling
tinggi (derofatrya), jika hamu orang-orang yang beriman," La
berkata, "Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad untuk
bckata,      \±S     $3   `Janganlah  kamu  bersikap  lemah'.
Maksudnya  yakni,  hendaklch  kalian  maju  beriuang  di jalan
AIlch.wl45i

7891.   Muhammad bin Amr menceritakan kapnda kami,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kapada kami dari Isa, dari lbnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang fiman Allah SWT,    (;i;  Y~j,
bchwa    maknanya    edalah,     "Janganlah    kalian    bersikap
lench.nl.52

7892.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sama.

7893.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far
menceritakan   kepada   kami   dari   bapalmya,   dari   Ar-Rabi',
tentang fiman Allah,   ij\;£ ij (|S{5  Y'; ''/a»gr»/ch ham«
bersikap lemah, dan janganlah ®ula) kamu bersedih hati," .Ta
berkata,    "Maknanya    adalah,    'Janganlah    kalian    bersikap
lemch9.M1453

7894.   AI   Qasim  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   AI   Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

::::£'n#urujbaaiaianz#Z#mi!:';.rA(*]*/Z?6;./9%r`an(4rel6).
'453  |bnu Abi  Hatin dalam tafsinya (3/770) dan  Ibnu Jauzi  dalam Zed i4/ MasJ.r

(I/466).
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kepada kami dari Ibnu Juraij, teritang fiman Allah SWT,   Y';
(jj,   ia   berkata,   "Maknanya   adalah,   'Janganlah   kalian
be:¥f;pi,:ffi?,¥j2=?-je,a,-#.g::Ta:gTain=j;K@al",,:,atL:':

bersedih  'hati,   padchal  hamulah  orang-orang  yang  paling
#.#ggr.     /aer¢/.afro}iaJ',    maknanya    adalch,     `Para    sahabat
Rasulullah  SAW  kalah  di  lembch-lembah  itu,  maka mereka
berkata, "Apa yang dilakukan si fulan? Apa yang dilakukan si
fulan?" Masing-masing mengabarkan kematian yang lain, dan
mereka  mengatakan  bchwa  Rasulullch  SAW  sudch  wafat,
maka mereka merasa bingung dan sedih.

Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Khalid bin
Walid naik ke atas gunung dengan membawa pasukan berkuda
kaun musyrik,  sementara mereka ada di bawah lembah,  dan
ketika mereka melihat Nabi SAW, mereka pun gembira. Nabi
SA:IV  \dr" beldco,  'Ya  Allah,  tidak  ada  kehaatan  melainhan
dart-Mu, dan tidak ada yang beribadah kepada-Mu di negeri
I.#..   fecwa/!.  ke/ompo*  I.#!..J'  Sekelompok  kaun  muslim  dari
kalangan pemanch lalu kembali, mereka menaiki (gunung) dan
melep?skan ` panah   ke   arah   kuda   kaun   musyrik,   hingga
akhimya Allah SWT menghancurkan mereka.  Kaum muslim

;;chb±§#g:±cki¥un;£ck6gfy.r,gift:fuL¥nd:#ahafi#O:
orang-orang;angpalingtiriggi(derajatnya),jikahamuorang-
orangyangberiman..N1454

7895.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanah

X:]nfe§twckT:gal+,5,¥i£¥m]£uan[ys:aaqja:in,t¥an:]=:

'454  |bnu Abi Hatim dalan tatsimya (3/771) dan lbnu Athiyah dalam AJ Mwharrjr

4/fya/.I'z(1/513).
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kalian bersikap lemah." Kalimat,  {j;± ij maknanya adalah,

;;i:i¥an¥aljpL¥:¥ieasF;i.#§;rki¥8i:Keei¥k¥kalian!"     Kalimat,

Nabi-Ku atas apa yang dibawanya dari.Ku.M1455

7896.   Muhaminad   bin   Sa'd  menceritakan  kepadcku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan ` kepadaku,    ia    berkata:    Pananku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:   Khalid  bin  Walid
hendak menduduki puncak gunung, maka Nabi SAW berdoa,
"Ya Allah, janganlah  engkau jadikan  mereka berada di  atas

kanri!" Kemudian turunlah fiman Allah SWT,   ij (|jj Y';'g%#¥#bn'°g#ajh'#S#z`a#%::nb%::#hhah=t:,b#z

hamulch  orang-orang yang  paling  tinggi  (derof atnya),  jiha
hamuorang-orangyangberiman.111456-

f€.~ty.{&-„'ir;i#ffi.fjL'jff*Gi±i
:.{#pe3j€53t+`i:±3{'d{ap,i.r,a{'is.¢2`'J

©6givi#-Y`'fi(i
"Jiha ham« (pads perang Uhnd) mendrpat Z«ha, maha

sesunggulmtya koum (hafty) rfu Our. (peda Perang Bedar)

!455  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/771) dan Ibnu Athiych dalan j4/ M"AarrJ.r

A/Wra/.I.z(I/513).
'456  |bnu  Tauri  dalam  Zad ,4/  Mas;.r  (I/466)  dan  As-Suyuthi  dalam  j4d-D#rr  14/

Manlsur(2.ngr).
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mendap¢t hoha yang sermpa. Dan 77usa (kejoyach den
kehanouran) jtw Kant Pergil€rlcan di antora man44std (agar

mereha mendapat Pehaiaran) ; dan supapa AIlch
membedrlcan orang-orang yang beriman (de"gun orang~

orang hafir) suDaya sebagian ha:mu diiadi:ken.Nya (gugi«
sebagal) syuhada. Dan AIlah tidck menyu:hal orang-orang

yang zhdim. "
(Qs. Aafi 'hiraan [3]: 140)

Abu  Ja'far  berkata:  Para ulama berbeda pendapat tentang
bacaan ayat tersebut.

Pertama:  Kebanyakan  ulama  Hijaz,  Madinah,  dan  Bashrah
membacanya,,riij2Ja;;Sffif+'j="ci±i C>L "Jiha harm

(pada perang Uhad) mendapat luha, maka sesunggwhnya haum (kofr)
itu  pun  ®ada  perang  Badar)  mendapat  luka  yang  serupa," Yckrli
dengan gcz/ ber-/t7fAch pada keduanya, Maknanya.! adalah,  "Jika ada
orang-orang  yang  tewas  dan  tetlidka  di  antara  kalian  wahai  para
schabat  Muhammad,  mcka  sungguh  hal  itu juga  pemah  menimpa
musuh-musuh kalian dari kalangan musyrikin. "

Kedua:MaysritasulamaKutchmeinbacanya,'ci±i
J1'\ j£, yakni dengan g¢/ yang di-dhammch--k=

.   -   L.  ' _

pada ke-duanya.]457  Maknanya  adalah,  "Jika  kalian  mengalari  luka
Parah,makamerekajugamengalamihalyangsama."L458

•'dj23 i# f¥-i

Abu  Ja'far berkata:  Bacaan yang paling tepat  adalah    ®i
atj{;i;;Sf;=j.{J1'i±i#ci±ipe:i:;(denganga/yangber-/¢ffeaA

145J_  At.Taisir fit Qira'at aral. 75).
t458  Yang  ada  dalam  dun  kurmg  berarti  tidak  ada  dalan  manuskrip,  dan  kami

mendapatkannya dalan naskah tulis tangan lainnya.
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pada keduanya), karena para ulama tafsir sapckat bahwa maknanya
adalah luka dan korban nyawa.  Sementara itu,  sebagian chli bchasa
menyatakan   bahwa   gcwhzm   dan   g#whzf»   edalch   dua   kata   yang
bermakna sama, dan yang rna 'rzf/adalah seperti yang kani katakan.

Riwayat-riwayat  yang  menjelaskan  bahwa  garha  maknanya
adalah luka dan korban nyawa adalah:

7897.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa,  dari  lbnu  Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT,
ed±3i#f#f+-j#'ci "Jika kamu ®ada perang Uhad)

mendapat  luha,  maka  sesungguhnya  kaun  (kqfir)  itu  pun

®ada perang Badar) mendapat luha yang serupa," .Ta be:dszT^a,
"Maknanyaadalallukadankorbannyawa.")459

7898.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepedaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujchid,
denganriwayatyangsana.1460

7899.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu
Bckar  menceritakan  kapada  kami  dari  Ibad,  dari  AI  Hasan,
tentangfimanAllchswT,a;;±ffi.{JiL'j:i'ci±i
_J,

th, "Jiha kam toada pei;ang Uhnd) mendapat luka, maka
sesungguhnya  koum   (kqfiir)  itu  pun  ®ada  perang  Badar)
me#drpaf /"ha ya#g scr#pc]; " ia berkata,  "Maknanya adalah,
'Seandainya di antara kalian ada yang tewas saat perang Uhud,

]459  |bnu Jauri dalam Zed ,4/ "asi.r (I/466) dan AI Mawardi dalam ,4#-IVwtaif wa i4/

14cO|`bUn#j£?::i;mzad."Masz.r(1/466)danAIMawardidalam4m~~fa/WA/
Uy„„(I/426).
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maka kalian juga sebenamya telah membunuh  sebagian dari
merekasaatperangBadari.w1461

7900.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:    Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia ` berkata:   Sa'id  menceritakan

fiman AIlah  SWT,    cji
"Jiha hamu  (pads¥,d.*,Q:qu¥,<t::,r.8Jdr3 i# f#.i ji' i# 13kepada

perang-Uhad)  nendapat  luha,  maha  sesungguhnya  haun
(kqftr)  itu  pun  ®ada  perang  Badqr)  mendapat  luha  yang
ser2fpa,I " ia berkata, "gt7whzf maknanya adalah luka. Itu teljadi
saat  perang  Uhud,  ketika  itu banyak jatuh  korban  luka  dan
tewas.     Allah    SWT    lalu    mengabarkan,    'Mereka    juga
mendapatkan  apa  yang  kalian  dapatkan,  dan  sesungguhnya

yangmenimpakalianquerupakanberfukhukuman'."L462

7901.   AI   Mutsama   menceritakan   kepadaku,   ia   b?rkata:   Ish,aq
menceritakan   kepada t kani,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada  kami   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
tentangfimanArichswT,i;;3fjij.{J£L'j£.#ci±i
th};, "Jiha kanu ®ada pewiang Uhad) mendaSat luha, maha

s6sungguhnya  kaun  (kqfir)  itu  pun  ®ada  perang  Badar)
m\e»Japaf ./"ha  };cng  serxpcz, "  ia  berkata,   "Itu  teriadi  saat

dari  kaunperang' Uhud,  banyak  kdrban' terluka  dan  tewas
muslim.ItulahmaknafirmanAllahswT,i="ci±i
±S±=,  »c±±;i  ,tfij  ;:  ,jtka  Tmu  Padaperang  Uhnd)
mendapdt  luka,  maka  sesungguhnya  haum   (kofir)   itu  pun

®ada  perang  Badar)  mendapat  luka  yang  serupa'.  I.+ha  di
antara  kalian  ada  yang  terluka,  maka  musuh  kalian  juga
mendapatkan    apa    yang    kalian    dapatkan.    Allah    SWT

'46'  Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/772) dan lbnu Athiyah dalan .4/ Af#foarr!.r

AI Wdyiz (l/S\3).
'462  |bnu Abi Hatim dalan tafeinya (3/177, 772), Ibnu Athiych dalan A/ "wdra77.i.r

.4/ Wa/.fa (1/772), dan Ibnu Jauzi dalan Zed 4/ A/asz.r (1/466).
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menghibur  para  sahabat  Muhammad  SAW  dan  memotivasi
merekauntckbexperang.M1463

7902.   Muhammad bin AI Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kami  dari  As-Suddi,
tentangfirmanAllahswT,i;;3ffi.i;'ifi

_

fro, "Jiha kanu ou pei;ang Uhad) mendapat luka, maka
sesungguhnya  kaum  (kqfir)  itu  pun  (pada  perang  Badar)
mendapat  luha yang serupa," in bckalto, "Qarhu "ahaalrya
adalch|uka.w1464

7903.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salalnali
menceritakan  kepada  lrami  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  firman
AIahswT>'Ci clL "Jiha kanu (pada perang Uhad)
merfupr/ /qfa, " ia berkata,  "gawhzf  maknanya  adalch  luka.
KalimataliL2i;;3f#{J1'j='A4whases"nggrdyaha%m
(kqfir)  itu  pun  (pads  perang  Badar)  mendapat  luha  yang
Se"Pa', maknanya adalch |uka yang sama." '465

7904.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hafsh   bin   Umar
menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Hckam  bin  Aban
menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari  Ibnu Abbas,  ia
berkata, "Kaum muslim tertidur saat perang Uhud dengan luka
mereka."

|#ichS:efa;:,|£"sf?.%.p,e#j,,#3imi#

]463  |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (3/177, 772), Ibnu Athiyah dalam A/ "wAarrl.r

A/ W4/.i.z ( I/772), dan Ibnu Jauzi dalam Zed 4/ Masi.r ( I /466).
'464  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/177, 772), Ibnu Athiyah dalam A/ Mwh4rrl.r

A/ War/.i.z ( I/772), dan lbnu Jauzi dalan Zad A/ Masi.r ( I /466).
1465  |bnu Hisyan dalam SJ.rch (3/116).
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karm     ®ada     perang     Uhad)     mendapat    <lu:ka,     maha
sesungguhaya  haun  (kofir)  itu  pun  (pada  perang  Badar)
mendapat   luka   yang   serupa.   Dan   masa   (kejayaan   dan
kehancuran)  itu  Kami  pergilirkan  di  antara  manusia  (agar

#G?£et";,a;£=:-ega£L?'.%2hi|¥t-#a56:gg|3£?i
6±:i.4 'Jika kanu menderita kesahitan, maka sesungguhaya
mereka  pun  menderita  kesakitan  ®ula),  sebagaimana  hamu
minderitanya,  sedang harm mengharap dart pada Alla?. apa
J;¢#8 /ida* mere fa #arapha#'. " (Qs. An-Nisaa`  [4]: io4).1466

FimanAllahswT,"ci!i ®£minanyaadalah*;°o!
"/i.fa me77z.mar haJ..a#, " seperti dijelaskan dalam riwayat berikut ini,

7905.   Muhammad  bin   Sa'd  meneeritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritckan    kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
menc6ritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan
kepadaku  dari , bapaknya,  dari  lbnu  Abbas,  tentang  firman
Allah SVI,
menimpa kalian' ''1467

cji, ia berkata, "Maknanya adalah, 'Jika

Penakwilan firman AIlah SWT:    S.  \$2\'J?3?  f6.€]-i  {3irij
ct,)±fr)(Danmasa[kejayaandankehaneuran]-ituK;mip;rgilirkand:.
antara  manusia   [agar   mereha  mendapat   pelajaran]).   (tis.   A:Ail
'Iuran [3]: 140).

'466  |bnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/772)  dan lbnu Jauzi dalam Zad i4J "asl'r

(I/466).'467  |bnu Abi Hatin dalam taftinya (3#72) dan Ibnu Jauzi dalan Zad i4/ "a§J.r

(,/466).
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Abu  Ja'far  berkata:  Allah  SWT  menyatakan,  "Dcrm  mcrsa
(kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia."
Maksudnya adalah hari-hari saat perang Badar dan Uhud.

Mengenai  kalimat  u,t,ai   'i&   \$3\'A+;?  'Kamz. pergz./z.rha#  dz.
a»/are mom/sJ.a, " yang dimaksud kata a#-7¢aas (manusia) adalch kaum
muslim dan musyrik. Jelasnya, Allah SWT memberikan kemenangan
kepada  kaum  muslim  saat  perang  Badar,  sehingga  mereka  dapat
membunuh kaum musyrik sebanyak 70 orang dan menawan 70 orang.
Sebaliknya.   Allah   SWT  menjadikan  kaum  musyrik  menang   saat

perang Uhud,  dan mereka dapat membunuh kaum muslim sebanyak
70 orang, selain orang-orang yang terluka di antara mereka.

Diungkapkan  dalan  bahasa  Arab,  ®it  +  U`%  al  JIsi  yang
maknanya  adalal,  Allah  SWT menjadikan` si  fuian  menang  atas  si
fulan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7906.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kani dari Ibad, dari AI
Hasan, tentang firman Allah SWT,   S \$3`'J?  f6.tr &rij
ct,rty\  "Dan  masa   (kejayaan  dan  kehan;uran;   itu   Kami

pergilirkan   di   autara   manusia   (agar   mereka   mendapat
pe/a/.ara#J,"   ia   berkata,   "Maknanya   adalah,   Allah   SWT
menjadikan masa itu bergilir.  Allah SWT menjadikan orang-
orang kafir mendapatkan kemenangan atas sahabat Rasulullah
SAW saat perang Uhud.M1468

7907.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:    Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada kani dari Qatadah, tentang firman Allah SWT,   &-u'
u±,rfu`  ':S    \±S|.\'1     'r)::.fit   "i)an   masa   (kyayaan   dan

1468  A| Baghawi da|am "a 'a/j.in .4J-raneJ./ (1/446).
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kehancuran)  itu  Kami  pergilirhan  di  antara  manusia  (agar
merefacr   me#cJcrpaf   pe/cr/.arcr#/, "   ia   berkata,    "Demi   Allah,
seandainya masa itu tidak bergilir, maka orang-orang beriman
tidak akan pemah bisa disakiti. Akan tetapi, terkadang orang
kafir dapat mengalahkan orang mukmin.  Ketika itulah orang
mukmin  diberikan  cobaan  dengan  orang  kafir,  agar  AIlch
dapat  membedckan  antara orang  yang taat  kepada-Nya  dari
orang yang bemaksiat.  Juga membedakan antara orang yang
jujurdenganorangyangberdusta.M]469

7908.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kani, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far

::=#manank;Eidas#]ur,dai~ri:a#'¥a'f6:€vi&T„:¥£;:
masa  ftejayaan  dan  kehancuran)  itu  Kant  pergilirkan  di
qntara   manusia   (agar   mereka\  mendypat   peldyaran),"   .\a
berkata,  "Allah SWT menjadikan Nabi-Nya dan para sahabat
nabinya menang atas `orang-orang musyrik saat perang Badar,

+  dan Allah menjadikan mereka dikalahkan oleh musuh mereka
saat   perang   Uhud.   Terkadang   orang   kafir   meridapatkan
kesempatan   uhtuk   menang,   sebagai   cobaan   bagi   orang
mukmin,  supaya  Allah  dapat  membedckan  antara  yang  taat
dengari  yang  maksiat  kepada-Nya,  serta  antara  yang  jujur
dengan  yang  berdusta.  Sedangkan  diberikannya  cobaan  -
kepada` kaum muslim- saat perang Uhud, merupakan bentuk
hukunan  atas  kemaksiatan  mereka  a(aum  muslim)  terhadap
Rasulullah SAw. w 1470

'469  As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dw"  4/  "a"tswr  (2/332),  ia  menuturkan  sumbemya

»7oke::dAabTE::fidalantafsimya(3/773).
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7909.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata; Asbath

:]e]nfen;#T?i;#£and#£Afs€:~¥.:dfin:=,nTD:„fi:a:
(kejayaan  dan  kehancuran)  itu  Kant  pergilirkan  di  anfara
manusia    (agar    mereka    mendapat    pelofaran),"    ballNIa,
maknanya     adalah,     "Satu     nasa     kalian     mendapatkan
kemenangan,  sedingkan pada nasa lain kalian mendapatkan
kekalahan.nl471

7910.   AI  Qasim  menceritakan kapada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Juraij   berkata:   Ibnu   Abbas
berkata, tentang firman AIlah SWT,  u,r,®f a \=j3`1? ''Kamz.
pergilirhan   di   antara   manusia,"   Lai  befkalfty   "AIlch   S:`O\rT
memberikan  kesempatan  menang  bagi  kaum  musyrik  atas
Nabi SAW saat perang Uhud.M1472

7911.   Muhammad   bin   Sa'd  menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku    menceritakan    kapadcku,    ia    berkata:    Pamanku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Bapakku  menceritakan
kepada   kani   dari   bapaknya,   dari   Ibnu   Abbas,   tentang
firman Allah SWT, .r~6f a \{j3`'J? f6.ty{ &-D' "Dan masa
(kejayaan  dan  kehancuran)  itu  Kant  pergilirkan  di  anlara
manusia   (agar   mereka  mendapat   pelaifaran),"  ia  bckalto,
"Perang Uhud adalah ganti untuk perang Badar, kauni mukmin

banyak  yang  terbunuh  saat  perang  Uhud,  dan  menjadikan
sebagian  dari  mereka  sebagai  syuhada.  Adapun  saat  perang

]47'  As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dw"  .4/  Ma#ts#r  (2/332),  ia  menuturkan  sunbemya

"reie]P#ae#ianMa'a#mA"a#z"I/556).
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Badar,  Rasulullah  SAW  mengalahkan  kaum  musyrik.  Allah
SWTmenjadikanmerekamenangketikaitu.ML473

7912.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan  kepada   kami,   ia  berkata:   Hafsh   bin   Umar
menceritakan kepada kani,  ia berkata:  AI  Hakan bin Aban
menceritakan kepada kani dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia
berkata,  "Ketika  perang  Uhud,  kaum  muslim  mendapatkan
kekalahan. Nabi +SAW naik ke atas gunung, lalu datang Abu
Sufyan, dia berkata, 'Ya Muhammad, ya Muhammad, kenapa
engkau tidck kelunr? Kenapa engkau tidak keluar? Peperangan
itu  berputar,  sehari  untuk  kani,  dan  pada  kesempatan  lain
untck kalian'.

Rasulullch   SAW   lalu   berkata   kepada   para   schabatnya,
'Jcrwab/aw ' Mereka ®ara sahabat) berkata, 'Tentu tidak sana,

tentu tidak sama. Korban kami ada di surga, sementara korban
kalian  ada  si  dalam  neraka!'  Abu  Sufyan  berkata,   `Kami
memiliki   Uzza,   sementara   kalian   tidak   memiliki   Uzza'.
Raswiul+ch    SA;W    beikatfa    'Ucapkanlah!     Allah    adelah

pelindung hami, semerttara halian tidak memiliki pelindung'.

Abu Sufyan berkata, 'Hidup Hubal! ' Rasulullah SAW berkata,
`Ucapkanlch!   AIlch  Maha  Lwhur  dan  Maha  Mulia'.   Alh"

Sufyan berkata, `Tunggu saja di Badar Shugra! ' ."

Ict¥{ch£.erkafaj\i¥e::E.(rna::,a,D¥mfia:anifet#a„S¥:

kehancuran)  itu  Kami  pergilirkan  di  antara  manusia  (agar
merekamendapatpe|lfaran)'.n'474

1473  |bnu Abi Hatim dalan tafsimya (3/772).
L474  Diriwayatkan o|eh AI Bukhari (3039) dan Ahmad dalam Mzd»nd-nya (4#93).
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7913.   AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:  Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu  Mubarak
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas,
tentangfrmanAllahSWT,,,a{S¢3`1?f6.eyT&-2j'"D¢»
masa  (kejayaan  dan  kehancuran)  itu  Kami  pergilirkan  di
arrtoramanusia(agarmerekamendapatpelofaran),inbehato:,
"AIlch    SWT   menjadikan   Nabi-Nya   kalah    saat   perang

Uhud.M1475

7914.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanch

%nfen;#};PLiaasr#l£[bnfug.i:{haqjri.:,n#j„fi:a:a
(kyayaan  dan  kehancuran)  itu  kami  pergilirkan  di  antara
manusia   (agar   mereka  mendapat  pelofaran),"   in  bedsa:fa,
"Menggilirkannya  di  antara  manusia,   sebagal   cobaan   dan

pembersih.W6
7915.   Ibraliin   bin   Abdillah  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:

Abdullch  bin  Abdil  Wahhab  AI  Hajbi  mengabarkan  kepada
kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami
dari Ibnu Aun, dari Muhammad, tentang fiman Allah SWT,
.r,af  S  \{3j`'Ai  f6.tr  &-u'  "D¢» masa thy.ay8a# dan
kehanouran)  itu  Kami pergilirhan  di  anlara  manusia  (agar
merefa mendz7pr/ pe/a/.ara»/, ia berkata, "Maknanya adalah, di
antaraparapeminpin.M1477

{P£;k¥j',anfjr'#£ABS@Tn:S#a{j¢'±`i`f:¢S?#j;{m'£:d#:€
orangrorang  yang  beriman  [dengan  orang-orang  kofiT]  supaya

1475  |bnu Athiyah dalan ,4/ A/wharrl.r .4/ Wra/.I.z (1/514).
1476  |bnu Abi Hatin dalan tafsinya (3/773).
|rm   lbid.
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sebagian kanu dijadikan-Nya [gugur sebagai] syuhadr I}an Allah
tidak inertyukai orangrorang yang whalin).

Abu   Ja'far   berkata:   Maknanya  .adalah,   "Supaya   Allah
membedakan ahtara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir,
supaya sebagian kamu dijadikan-Nya gugur  sebagai  syuhada.  Allah
menjadikannya bergiliran di antara manusia. "

Seandainyadalanayattersebuttidakadahurufwaw,maka;ii=l,
bersanbung   kepada   kalimat   sebelumnya,   sehingga   ungkapannya
menjadi'

`ij£Ti;.jJi&i#,{5,ai`i;}¢'?rjj'iG.Sialj3

"Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di

antara   manusia   supaya   Allah   membedakan   orang-orang   yang
beriman."

Akan  tetapi  ketika  huruf wazf . masuk  ke  dalamnya,  hal  itu
menunjukkan bahwia `ungkapan tersebut bersprnbung .dengan kalimat
sebelunnya,  dan  yang  setelahnya  menjadi  k¢abc7r  (yang  mestinya
ada).   Adapun   huruf' /am   pada   kalimat   +i:=},3,   adalch   mw/a'a//I.a

cergantung) kepadanya.
Jika seseorang bertanya: Bagaimana dikatakan bahwa kalimat

{+'1: ±3{   'J@{   pe,i  adalah  ma'rzJa/,  sementara  Anda  sendiri
menyatakan tidak  boleh bagi  ungkapan  &1  1:i  :==lii  tj`L  .ri  ''4ha
telah  bertanya,   lalu  aha  taha  Abdullalh,"   seneri+ala  yaus  Anda
maksud adalah i=a3=2 €=|Li  "Sey¢ /chzf );czng mc7r!a orcz#gpr);¢, " kecuali

yang linda maksud adalin ; ®3 a±~ '1::1>  ''Say¢ }¢Aw sj/¢f#);a,  crow
®agrr.rna"a dz.a.?  " Mcka jawabnya: 'Kasus` tersebut hanya boleh pada
lafaali a..jJl, karena dalam lafach tersebut ada makna i; dan €i. Boleh

p£~£##;,apSaif/az'jste?,eDrt;„P::sa„:Lg#oLLfa£#ch'£*e#;
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orang-orang   yang   sebelun   mereha,   maka   sesungguhnya   Allah
mengetchui    orang-orang    yang    benar    dan    sesungguhnya    dia
me#gefchwJ. oro#g-ora#gyang due/a. " (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 3).

Itu karena sesungguhnya a/7J/an bemakna €1 dan c+, saperti
yang   berlaku   pada   kata   tfd.I.   Lalu   seandainya   isz.in   ma'rz/a/
digabungkan dengan i.s7.in yang bemakna €i, mcka hal  itu tentunya
boleh, seperti ungkapan jj:i i. &1 1;i ij3q tjil ''J4fu /e/aA ber/¢nya
untuk mengetahui manandh Abarillah? Dan manakah'Amr? '`

Jadi,  makna  ayat  tersebut  adalah,  "Allah  SWT  menjadikan
kejayaan itu bergilir di antara manusia agar Dia SWT membedckan
antara   orang   bedman   dengan   orang   munafik   di   antara   kalian.
Ungkapan  dalan kunmg dipahani dari  redaksi  ayat,  karena dalan
kalimat  13£T  ap.I  teriandung  makna  €i,  seperti  yang  telah  kami

jelaskan sebelumnya. Jadi, seakan-akan un8kapannya adalah,  al ;i;;),3'b;fu\  '[2!#  "Dan  agar  Allah  SWT  meng:tairi,  ;iapahah -di  orita;a

fa/z.an yang berz.maw," seperti yang difirmankan AIlah SWT,   5i i;;I,

{;ij}    i;;}}   "Agar  kami  mengetahai  manakah  di  antara  kedrd
golongan itu  yang lebih tepat dalam menghitung. " (Qs. AI Kchfi |18|..
12).

Hanya saja, jika a/z//an tfd.I dan a; diletakkan dengan kata a/
I./mf  pada  tempat  €i,  yang  semuanya  di-»ashab-kan,  seperti  dalam
kalimat Cii3\<ll :;ii±13, berbeda dengan kalimat €i itu sendiri yang di-
re/t]'-kan.r478

#jJL?-J,
-ahaan;:uadJ:::r`EiFt#im#;;Al,¥-,:SW±,g:ff# "Agar

Allah membedekan orang yang beriman di antara halidn  [dari yang

]478  Penjelasan ini dipaparkan dengan redaksi yang sama dalam "a 'a#J. i4/ gwr `a#

(1#34, 235).
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munafik],    dan   mertyadihan   sebagian   halian   sebagai   syuhada."
Maksudnya  yaitu,  agar  Allah  SWT memuliakan  sebagian  di  antara
kalian dengan mati dalan keadaan syahid.

Kata any-S)7efhada adalah bentuk jamck dari kata s};chz.d.

7916.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salanah

=Le,nfe§#T:£Tk#ad#an#¥{j:,n:u£;g{>,te{n#,;fi%a:
supaya    Allah    meinbedakan    orang-orang   yang    beriman

(dengan orang-orang hafir) supaya sebagian kamu dyadikan-
Ivy¢  /grtgzir  sebagrz.)  sywhodr, "  ia  berkata,   "Itu  bertujuan
membedckan antara orang beriman dengan orang munafikd;` dan
agar Allah SWT memuliakan sebagian kaum mukmin dengan
syahadah.""

7917.   AI Mutsanna -menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu Mubarak

i¥:a:;ar*i:,;iei;„£g;%;k;¥:S„4£r;ag#j6}egjj„%3ja:;;i;g!;
harm  dijadikan-Nya  (gugur  sebagai)  syuhada,"  .\a bckaito,

"Sesungguhnya kaun muslim memohon kepada Rabb mereka,
`Ya Allah,  tunjckkaulah kepada kani  satu hari  seperti  yang

teljadi  saat perang Badar, kani memerangi kaum musyrik di
sana, kami mengharapkan kebaikan di sana, dan kami mencari
syahadch di sana!'  A]chimya mereka menjumpai  orang-orang
musyrik  saat  perang  Uhud,  dan  menjadikan  sebagian  dari
merekamatisyahid.M1480

1479  |bnu Abi Hatim dalan tafsinya (3„73).
14sO  |bnu Abi Hatim dalan tafainya (3/775).
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7918.   Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

?#ak#dani8;:fa¢¥,.,:enz%{fiTffir,%L:#SS„?:'¢#Zj
membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang
haftr)  supaya  sebagian kanu dijadikan-Nya  (gugur  sebagai)
s}whndcr, " ia berkata,  "Allah SWT memulickan para kekasih-
Nya dengan S}ichedch melalui tangan-tangan musuh mereka,
kemudian  alchir  dari  segala  perkaranya  adalch  kemenangan
bagi orang-orang yang taal kepada-Nya. " t48 I

7919.   AI  Qasim menceritakan kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan

:~z+ga¥£an#{n3ui#!>tfg{gf[,E¥,A;:chs:i:;#z;
membedahan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang
kafir)  supaya  sebagian karm dijadikym-Nya  (gugu:r  sebagal)
S)infeadr, " ia berkata, "Ibnu Abbas, berkap, 'Mereka memohon
syahadah kepada Allah SWT, dan akhimya mereka bertempur
dengan  kaum  musyrik  saat  perang  Uhud,  lalu  Allah  SWT
menjadikan sebagian dari mereka menjadi syuhada'. " 1482

7920.   Diriwayatkan   kepadcku   dari` AI   Husain  bin   AI   Faraj,   ia
berkata:   Aku  mendengar  Abu  Mu'adz  berkata:   Ubaid  bin
Sulaiman   mengabarkan   kepada   kani,    ia   berkata:    Aku

:¥#A#;:h(¥,¥±r3?t,a{te#::LD=„an„APL:#„:YaT;
membedakan orang~orang yang beriman (dengan orang-orang
kafir)  supaya sebagian ham dijadikan-Nya  (gugur  sebagai)

'48]  |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (3/774).
]482  |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (3„72) dan lbnu Athiych dalam i4/ MwharrJ.r

AI Waoyiz (lls14).
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S)/zfAndcz, "  "Kaum  muslim  memohon  kepada  Tulan  mereka
agar ditampakkan kepada mereka ¢ejayaan) saperti sat perang
Badar, mengharapkan kebaikan di sana, dikanmial syahadah,
dikaruniai    surga,    kehidupan,    dan    rezeki.    Lalu    mereka
bertempur dengan kaum mus)rik saat perang Uhud, dan Allah
SWT  menjadikan   sebagian  dari   mereka  sebagai   syuhada.
Merekalah yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam firman-
Nya:fi}fi,fii+±ej=:i;},ij;SY'6'Da»/.a»gr»/aAfam«
mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah,
@atwa merefa I./wJ rna/i.'. " (Qs. AI Baqarch [2]: I 54).]483

Abu Ja'far berkata: Fiman AIlah SWT, S±;©{ #. Y' 'fi(i
"Dan  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang  zhalim."  M:ckn:any8I

adalah,  orang-orang  yang  menchalimi  diri  mereka  sendiri  dengan
kemdsiatan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7921.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamch
menceritakan
Allah  SWT,

ke.p,g.ea,k,anjdari  Ibnu  lshaq,  tentang  fiman
i ±± 4 'qukg "Dan Allah tidak menyuhai

ora#g-ora#g  yaHg  zfaa/I.in, "  ia  berkata,  "Maknanya  adalah,
orang-orang  munafik  yang  menanpakkan  ketaatan  dengan
lisan     mereka,     sementara     hati     mereka     tetap     dalani

`.    kemaksiatan.M1484

eec

©6-giv.ts*61j=\:6.g€1'fitJ#.i

'483  As-Suyuthi dalam t4d-Diirr A/ Ma#tsur (2/79).
1484  |bnu Abi Hatin dalan tafsinya (3/774).
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``Dan agar AIlch membersihhan orang~orang yang berinan

(dari dosa mereha) dan membinasahan orang-orang yang

(Qs. Aafi Thraan [3]: 141).

Abu Ja'far berkata: Fiman Allah SWT,   6.P€f JfiL i j=;€!.j
•\;i(.  !'Dari  agar  Allah  membersihhan  orang-orang  yang  beriman

/aar!. dora merehaJ. " Maknanya adalah,  "Agar Allah  SWT menguji
orang-orang   yang   membenarkan   Allah   dan   Rasul-Nya   dengan
kemenangan kaum musyrik terhadap mereka, sehingga jelaslah siapa
di  antara  mereka  yang  benar-benar  beriman,  dan  siapa  di  antara
mereka yang munafik?"

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7922.   Muhammad b.in Amr menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kani dari Isa, day Ibnu Abi

#.:.#,¥:j„cha£:;;e;,¥frg:'e:6:rsTfr[#nsoTn'g-;&r':##-:
beri.ma# /abrj don mereha/, " ia berkata,  "Maknanya adalch,
unutmengvji....nl485

7923.   AI  Mutsanna  menceritakap  kepada  kani,  ia  berkata:   Abu
Hudzaifch   menceritakap  kepada   kani,   ia   berkata:   Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujaliid,
den8an riwayat yang sana.1486

7924.   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepada kani dari lbad, dari AI
Hasan,tentangfrmanAllchSWT,1|;:\:6.9€{'fifJ=;=}.i"Da»

1485  |bnu ]auzi dalan Zad.4/ Afasf.r ( I/467).
law  lbid.
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agar  Allah  membersihhan  orang-orang yang  beriman  (dari
dosa mereha/, " ia berkata, "Maknanya adalah, agar Allah SWT
membersihkan   orang   beriman,   sehingga  dia   (benar-benar)
membenarkan.M1487

7925.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:   Ahmad  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada

§=i.;,itaei:kga:inAibxt]:esn#,Tgr::k;.;€;::fkfadu*„DA«S:
agar  Allah  membersihhan  orang-orang yang  beriman  (dart
dasa mereha/, " ia berkata,  "AIlch SWT menguji orang-orang
beriman.M1488

7926.   AI  Qasim  menceritakan kepada kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Haijaj  menceritakan

:eenpg:i::I:|Jrg:i:;;p€::;ia#;u„£:?:grbrerAk,::;
membersihkan    orang-orang    yang    beriman    (dart    dosa
mereha/,''     "Maknanya     adalch,     Allah     SWT     menguji
mereka.»1489

7927.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:    Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan
kepada   kami   dari   Qatadch,   tentang   firman   Allah   SWT,•\Si\'.'®.S'as\=g=±±;3"DanagarAllahmembersihkanor?ng-

orang   yang   beriman   (dart    dosa   mereha),"   ial   belkatA.
Minanya  adalah,  'Allah  SWT  membersihkan  orang-orang
beriman dan menghancurkan orang-orang kafir'.  Jadi, hal  itu

]487  |bnu Abi  Hatim  dalam tafsimya (3/775)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  Zad i4/ MasJ.r

1488  i:;4u672bi Hatim  daian tafsinya (3/775)  dan  lbnu Jauzi  dalam Zad " MasJ.r

1489(b£4u6Z)biHatimda|ancafsimya(3m5)danAIMawardidalam„rfu/wa"
`Cfywn ( 1 /426).
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menjadi pembersih bagi orang-orang beriman dan kebinasaan
ba8iorang-orangkalir.nl490

7928.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kani  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  fiman
Allah  SWT,   i+'\:    6.9€{   'af   .i;£±!.i   ''Dan  agar  AJJafr
membersihkan    orang-orang    yang    beriman    (dari    dosa
merehaJ, "  ia  berkata,  "Maknanya  adalah,  agar  Allah  SWT
menguji     orang-orang     beriman,     sehingga     Allah     SWT
membersihkan  mereka  dengan  cobaan  yang  Allah  turunkan,
Sejauhmanakesabarandankeyakinanmereka?"L49L

7929.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibpu   Wahb
mengabarkan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang firman Allah SWT,    S£:±6  il}:\:  6.9€t 'fii J=;€}zj
±Sap "Dan agar Allah membersihhan ordng-orang yang
beriinan (dart dosa mereha) dan meinbinasakan orang-orang

);owg  fa/r,"   ia  berkata,   "Maknany`a  adalah,   sebagian  dari
mereka  dibindsckan  di  dunia,  d'ah  sisanya  dihancurkan  di
dalan 'neraka, di akhiiat ke|ak.wl49Z

Fiman  Allah  SWT,  ±±±€Lff  5£:j3  ''Da»  membz.pasczha«
ora»g-ora»g   yang   Aa/;r,"   malmanya    adalah    mengurangi    dan
membinasakan mereka.

ij.,         `           -

Diungkapkan  dalan  bchasa  Arab,  i\ilaJl   lji  ®%  Cj£,  yang
maknanya   adalah,    "Si    fulan   mengurangi   atau   menghancurkan
makanan tersebut."  Bentuk  mel.d7zarz.'-nya  eat. dan bentuk  ma£Adrr-
nya  \i£.  Demikian  pula  untuk  bulan  yang  berkurang  dalan  bahasa
Arab, dinanakan ebt;.

'49°  |bnu Abi Hatin dalam tatsimya (3/775) dan AI Mawardi dalan i4n-IVz/haf w i4/

"9l|`b¥"H{:/4:i6)alansz.rch(3/117)danmnuAbiHatindalantafsinya(3/775).
]492  Kami tidck mendapatkannya dalan rujukan yang kami miliki.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7930.   AI  Qasim  menceritckan kepada kami,  ia berkat;:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritckan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  mnu  Abbas  berkata,
tentang   fiman   Allah   SWT,   €.#.i     5=:;6   ''Od»
membinasakan orang-orang yang haf ir, " 1a\ beckata, Ma]manya
adalch, mengurangi mereka. w l493

793 I .   Muhammad bin Sinan menceritakan kepadcku, ia berkata: Abu
Bakar AI Hanafi menceritakan kepeda kami dari Ibed, dari AI
Hasan,  tentang  flman  Allah  SWT,  -`±.giv.i  5;:;;  "D¢»
membi.#asaha#  ora#g-orang }ia#g  hajr, "  ia  berkata,  "Allah
SWT menghancurkan orang kafir, sehingga dia (benar-benar)
mendustckanya."94

7932.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah
menceritakan  kepada  kani  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  firman
Allah  SV\TT,   <±±±as   S==±;±  "Dan  membinasakan  orang-
ora#g yong fajr, " ia berkata, "Maknanya adalah, Allah SWT
membatalkan ucapan orang-orang munafik, karena tidak sesuai
dengan yang ada di dalam hati mereka,  sehingga nampaklah
kekufuranmerekayangmerekatutxp.tutupi.wt495

eee
+

ffij.fr,iy'Jfi6~j{'fifj+€fu'j'ifa.{i#i€ei.fr3i
© $3rf'

]493  |bnu Athiych dalam A/ 4/wha["i.r A/ Bra/.I.z (1/515) dan AI Mawardi dalan A»-

Nukat wa Al `Uf un (lM26b.
1494  |bnu Abi Hatini dalam tafsinya (3#75).
1495  |bnu Hisyam dalan Si.rch (3/117).
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"Apahah harm. rnengfro bchw¢ ham« azcan mas«k s«rga,

Padrhal beham nyato bagi A»ch orang-orang yang beiiihad
didntaran» den bez«m rtyato orang-orang yang saber. "

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 142)

fanng"  A"be:g:.:;::I,,berk£:anF;=:d# SywTifiarJai ,,fzaafai
Muhammad, apakah kalian menduga akan masuk surga, mendapatkan
kemuliaan dari Tuhan kalian, dan kedudukan di sisi-Nya .... "

Kalimat 'is;i.i -fr, bit+; 6.j{ 'fif j;. \:J'j ''Padafoo/ bc/«m
nyata bagi, Allah oi.ang-orang yang berjihad diantaramu," rndm:arry8i
adalah,  "Sementara  itu,  belum  nyata  bngi  hanba-hanba-Ku  yang
`beriman,  siapakch  yang  bersungguh-sungguh  di  jalan  Allah  dalam
menunaikan perintah-Nya? "

Sebelumnya kami telch 'rfenjelaskan makna firman Allah SWT
'fif ji~. a'j,  &1 tJJj, dan yang lain, dengan berbagai dalil yang telah

kami sebutkan, sehingga tidak perlu diulang kembali.       .

Fiman Allah SWT,  6=+Elf #j  ''D¢# be/2fm »}iczJa ora»g-
orczwg }icz#g sabc7r, " maknanya adalch,  kesabaran dalain menghadapi
cobaan dari Allah SWT, baik dalam bentuk luka, rasa sakit, maupun
segala hal yang tidck diinginkan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7933.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  firman

i;#as¥:'„'+±'„'#a±f„;fig.fr,}bf#a°:khaanmy"amacd"££:
"Apckch kalian mengira akan mendapatkan pchala kemuliaan,

sementara   Aku   belum   memberikan   cobaan   berat   kepada
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kaliin, dan ujian dengan berbagai perkara yang kalian benci,
Sehingganyatabagi-Kukeimanandankesabarankalian?"]496

Kalimat  S#2lf #3 di-#asAab-kan karena SAar/ yckni dun
kata kerja menyatu dengan salah satu huruf #aL5t (wow), padahal huruf
awalnya  tidak  pantas  untuk  diulangi,  sehingga  kalimat  yang  ada
setelahnya  di-#asrfea®-kan  karena  shor/  sebab  maknanya  dialihkan
dari umakna yang pertana. Akan tetapi, tentunya harus diawali dengan
»¢tyj., isfz#am, atau »czkyz.. Contoh lainnya adalah ungkapan,   ¢i:-.33 'Y
':„3';jj±b-..;i"Satuperkara_t_idak_xp:ky:.di.kanahase:.a:gse.me`ntara

I.a  me#jadz.ha#mw  swsaA. ''  Huruf  'Y   tidck  pantas   diulangi   dengan
kalinat i:lfi (i;+ai~j maka di-»ashab.kan. ]497

Diriwa;atkan dari AI Hasan, bahwa beliau membacanya  gjii3

a.j!\:all (dengan m7.in yang di-hasrch-kan), karena ia bermcksud bahwa
kalimat tersebut di-/.az7"ha», karena di-a/ha/-kan kapada kalimat,   Oj
a,dr..1498 cO

©6rfu{.ifij:j±f!ji;:fr:eij3cr,£P.{3#.frfu'j
"Sesonggwhnya hamu .']nengharaplcan matt (eychid) sebehom

hamt menchadrpinya; (seharang) s"tggwh hamu belch
melihatnya dan ham« menydsjharmya. "

(Qs. Aali Thraan [3]: 143)

6J'f3#.#fa,jAbu Ja'far berkata: Firman Allah SWT,
"Sesungguhnya    kamu    mengharapkan    mati."   Mcknanyal   aiha]ch,

1496  |bnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/775).
1497  A`| Fana da|an Ma 'a#I. i4/ gwr `a" (1#37).
]498  A| Qurthubi dalan A/ /aml.' /i. AAfam i4/ gwr `an (4/220).
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"Wahai para sahabat Muhammad, kalian telch mengharapkan sebab-

sebab  kematian  Tyakni  peperangan-  dan  sekarang  kalian  telah
menyaksikanya."

Dhanir Aa dalam kalimat  ?#f! ii; kembali kepada lafazh
®*.,.

Kalimat 6j|:i{ .i¢  "Dan ham„ me#}J¢drz.ha»»yo, " maknanya
adalah,  "Kalian  melihatnya  dengan  pandangan  kalian  dan  di  dekat
kalian.„

Sebagian  ahli  bahasa  berkata,  "Sesungguhnya  kalimat    *rtyi3
6J;±ag    diungkapkan    sebagai    Jdzffo.d   ®enguat)    untuk   ungkapan
sebelumnya, .sep`erti  kalimal  u`6>  i;A.i)  (aku  melihatnya  dengan  mata

:::dalin¥d=n:*)=f{£3m(e¥duen=eihyaathdyeangd:ng:dunm:e?;nkgefaj)¥u

's3:3i''F'¥-
Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman,

'®'3EJ*Sct,i;fi\"Sesunggtryyahagivumengharaphanmat{(syahid)

sebe/„m  Acmw'  mc#gAczdrpz.nyB. "  Allan  SWT  menyatakan  demikian
karena  ada  sekelompok  sahabat  Rasululiah  SAW  yang  tidck  ikut

perang Badar, ketika itu mereka -sebelum perang UhudT berharap
mendapatkin  apa  yang   didapatkan  pada  perang   Badar, ~sehingga
mereka  banyak  mendapatkan  keuntungan  dan  pahala  yang  sangat
besar, seperti para sahabat yang ikut dalam perang Badar. KemLidian
setelah  datang  perang  Uhud,  sebagian  dari  mereka  lari,  sedan9kan

yang laiquya memenuhi janjinya. Allah SWT lalu menccta orang yang
lari dari kalangan mereka.

"sesun:x#i:#halmdrun=#p'of#ufaf(##:),::#;uf.hafiiu
me#gAadrpz.nycz, " dan Allah SWT memuji orang-orang yang bersabar,

yakni yang menepati janji mereka.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7934.   Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Isa

i#{gn.fgan?fiu;ai#;;:?:!#,:i;jpfm3dffr¥p¥g:
mati   (dyahid)   sebelun   harm   menghadapinya;    (sekaranal
sungguh karm telah melihatnya dan kamu menyaksikarmya,"
ia berkata,  "Beberapa orang tidak ikut dalan perang  Badar,
maka  mereka  berharap  mendapatkan  seperti  perang  Bedar,
mendapatkan harta dan pahala yang besar seper(i ahli Badar.
Namun  setelch tiba perang Uhud,  sebagian dari  mereka lari,
maka Allah SWT mencela mereka atas hal itu."

Abu  Ashim     ragu  antara  kalimat  al  }€f\ii,  *'¢  dengan

rfJ1499
7935.   AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu

Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil

:eenngciri¥w:yakte;=::=;,dhani;ban:ajfbi£¥a#:iadfaf¥,uj#£
':±Ji±  J¢ "Lalu Allah S:WT mencela mereha ataF_perbuatannya

I./ri,''danmeragukanQtalimatyangdigunakan).]5°°

7936£   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:    Yazid
`   menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sa'id  menceritakan

:#:8kf|5;prd€¥:a;a??::8#:;:;ghafiri¥m?:+AI4#';d?¥;e¥?
harm   menghadapinya;    (seharang)    sungguh   hamu   telah

]499  A| Mawardi .4#-jv#fa/ wa .4/ `Uy## (1/427).
15cO   lbid.
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me/I.hatrya da# famai menydsz.far!ny¢, " ia berkatq, "Beberapa
orang   mukmin   yang   tidak   ikut   perang   Badar   dan   tidak
mendapatkan  apa  yang  Allah  berikan  kepada  ahli   Badar,`
berupa  keutamaan,   kemuliaan,   dan  pahala,   mencharapkan
dikaruniai    peperangan    (seperti    perang    Badar),    `sehingga
mereka  bisa berperang.  Kemudian  diberikan  kepada  mereka

peperangan, bahkan `di salah satu sudut Madinah, yakni perang
Uhud, AIlah SWT berfirman seperti yang kaliap dengar   J@'j
fr.t3#.prhinggafiman-Nyad,.fuo`.15oi

7937.   AI  Hasan bin ,Yahya. menceritakap kepada kani,  ia berkata:
Abdurazzaq mengabarkan kepeda kami,  ia I)erka^t?.:  Ma'mar
mengabarkan kepada kami deri Qa.tadah, tentang firman Allah
SWT, :fi: oi c# cr, 6j{;)i-
mengharapka; rna;i (syahi.a) se\belum

i'3., :'Sesungguf anya kamu

kamu menghadapinya, "
ia    berkata,    "Maknanya    adalah,  `;mereka    mengh.arapkan
bertempur dengan orang-orang musyrik, namun ketika inereka
menjumpainya saat pering I/hud, mereka |qri.M1502'     ~

I                 i -.--='±'

7938.   AI   Mutsama t menceritakan,   kepaqaku, . ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kani,   ia   b=rkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menc.eritakan  kepada  kani  deri  bapaknya,  dari  Ar-Rabi',  ia
berkata,  "Sesungguhnya  beberapa  orang  mukmin  tidak  ikut
dalam perang Ba4ar dan tidak mendapatkan keutanaan yang
Allah berikan kepada alili Badar, maka merekq berharap bisa
ikut dalam peperangan (lairmya yang   seperti perang Badar),
maka Allah  SWT menyuguhkan peperangap kepada mereka,
bahkan di sudut Madinah, tepatnya di Uhud. Allah SWT lalu
menurunkan fiman-Nya, :|jS: ®i !3  cr, £P.i 6j=3 .;3~fa'j

'5°'  Ibnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/772) dan AI Mawardi ,4#-IVwAaf wa i4/  `C¢¢in

i5ae££4u27A)iniychdaian"M„riarr,.,"wa/.i.z(1/415)danAIMawardij4#-IV#faJ

wa Al  `Uyun (114Z]).
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`Sesungguhnya  hamu  mengharapkan  mati  (syahid)  sebelum

hamumenghadapinya...^sOB

7939.   Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata:
Haudzah    menceritakan    kepada   kami,    ia    berkata:    Auf
menceritakan kepada kami dari AI Hasan, ia berkata, "Sebuah
riwayat telah sampai kepadaku, bahwa beberapa orang schabat
Nabi SAW pemah berkata, 'Seandainya kita bertemu bersama
Nabi  SAW, niscaya kani  akan melakukannya,  niscaya kami
akan melakukannya'.  Akhimya mereka semua dicoba dengan
hal itu. Demi Allah SWT, tidck semuanya berkata jujur kepada-#J3'j
Allah, maka AIlah SWT menurunkan firman-Nya,
6:gl:i{ifi;fj±fBji;:fi:®iJ3cr,£P-{3#'Sesw#ggrdy¢
kamu     mengharapkan     mati      (ayahid)      sebelum     kamu
menghadapinya;  (sekaranal  sungguh kanu telah melthatnya
drnkanumenyaksikannya'.'I'5°4

7940.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata: Ahmad menceritckan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan    kepada    kani    dari    As-Suddi,    ia    berkata,
"Beberapa sahabat Nabi SAW tidck ikut dalan perang Badar,

dan  ketika  mereka  melihat  keutamaan  ahli  Badar,  mereka
berkata, `Ya Allah, tunjckanlah kepada kani satu hari seperti
Badar.  Kami  bemiat  baik  untuk-Mu  ketika  itu!'  Akhimya

:e##e;r:,::se"::¥?;,;gf%:.;%f:-;i¥i„'6alm¥i?"¥j
sebelum  kamu  menghadapinya;   (sekarang)   sungguh  kamu
telahmelihatnyadankamumenyaksihannya'.'']5°5

lso3  |bnu Abi Hatin dalan tafsinya (3W76).
]5°4  |bnu Athiyah dalam AJ Mwharr!.I A/  Waji.z (I/515) dan AI Mawardi ,4#-IVwkaf

wa Al `Uyun (1142])
15°5  |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (3/776).
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' 7941<.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: ,Salamah

i#{;?:?"-fgie!;fog:?1%;;E;;#a,?,;:f!.;e;nfg-f¢!j
sebelum  kamu  menghadapinya;   (sekaranal   sungguh   kamu
telah    melihatnya    dan    ham    menycksihannya,"    bah:wai
maknanya adalah,  "Sesungguhnya kalian mengharapkan mati
syahid  di  atas  kebenaran  yang  kalian  pijak,  sebelum  kalian
menghadapi   musuh-musuh  kalian."   Mereka   adalah  orang-
orang yang meminta kepada Rasulullah SAW  untuk bangkit
keluar melawan musuh, karena mereka tidak bisa ikut dalani

perang Radar dengan harapan mendapathan mati syahid.

AIlah SWT berfiman,  6:jfi{  .i;ij  f|;iif5  ii5  ''tsefarady
s##ggrfo    hamw    fe/ch    meJz.faafnya,"   maknanya    adalah,    "Melihat
kematian  di  pedang-pedang  musuh,  di  antara  kalian  dan  mereka.
Kalianmenycksikannya,laluberpalingdarimereka."'5°6

®~,

jjjfcc;.fficj±j{,43'd,.,if£3bijv`iji=Cj£G±'ri{j±'cfr,¥gt4{c,'A`3

©€#(,atGjirj
``Mt4hammad iou tidch loin hanyalch seorang ras«Z,

songgrth rddh berlaha sebel«mnya beberqpa orang ras«I.
Apalch it:ka dia wafa€ atom dibunuh kanu berbdik ke

belaz¢ang (m«irtnd)? Barangstapa yang berbalfk ke be[drng,
maha ja tidch dqpat mendrtangkan mndharat kepadr Allah

t5°6  Ibnu Hisyam dalan SI+ch (3/117) dan Ibnu Abi Hatin dalam tafsimya (3/776).
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sedikjt P«n, dan AIIah ckan memberi bdrasan kepadr oramg-
orangyangbeny«k«r."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 144)

Abu Ja'far berkata:  AIlah SWT menyatakan,  "Muhammad
itu tidak lain hanyalch seorang rasul, seperti rasul lainnya yang telch
Allah  utus  kepada makhluk-Nya  sebagai  daf.  yang  mengajak  orang
lain ke jalan Allah, dan ketaatan kepada-Nya, yang jika ajalnya telch
tiba, maka mereka clan mati."

Allah SWT lalu mencela para sahabat Muhammad SAW atas
keputusasaan yang menimpa mereka ketika dikatakan, " Sesungguhnya
Muhanimad telah terbunuh." Juga cercaan bagi sebagian orang yang
lari dari memerangi musuh mereka. Allah SWT menyatakan, "Wcha;
Kaun,  apakch jika Muhammad telch terbunuh karena ajalnya te#h
tiba,   kalian   akan   meninggalkan   agana   yang   menjadi   dal.twah
Muhammad,  dan  kembali  kepada kekufuran  setelch  beriman,` yakni
setelch jelasnya dakwah Muhanmad  SAW  dan apa yang di`i bawa
dari Allah SWT?"

Selanjutnya Allah SWT menjelaskan:

Ka\inat ,±=S; S£ i+i:i $6 "Barangsiapa yang berbalik ke
be/chamg, " maknanya adalah,  "Barangsiapa di  antara kalian berbalik
meninggalkan  agana  kalian  dan  kembali  kepada  kekufuran  setelah
iman...."

Kdrinat€=f 'atl  j;i S "Maka ia tidak dapat mendatanghan
mudharat  kepada  Allah  sedikit  pun,"  "ckrmnya,  adalch,  "Ia  salna
sekali  tidck  akan  bisa  mengurangi  keagungan  dan  kerajaan  Allah
SWT,   bahkan   dia   mendatangkan   kemudharatan   kepada   dirinya
sendiri, karena kembali kepada kekufuran. "
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Kalimat  &rfe£I{  'di  c;£€£;  ''Da» 4//CZA  ¢ha» `memberz.
balasan  kepeda  orang-orang  yang  bersyukur,"  "dkrrmya  aiddrch,
"Allah   SWT   akan   memberi  'balasan   kepada   orang-orang   yang

bersyukur atas hidayah dan taufik yang mereka dapatkan, dengan tetap
ada di atas agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, jika ia mati
atauterbinuh."

RIwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

7942.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ishaq
menceritakan kepada kani, 'ia berkata:  Abdullin bin Hasyim
menceritakan  kepada  kani,   ia  berkata:   Sufyan  bin  Umar

:=F8£:i:tke:#]d=ianA;L]dcharis#T:¥g¥i&b{ucA#bj
J`Dc}n Allah ahan =`inerriberi balasan kepada drang-orang yang

bergivhar, " bahwa maknanya adalah, orang-orang yang tetap
dalam agama mereka, yaitu Abu Bckar dan para sahabatnya.
Ali pemah berkata, "Abu Bakar adalah pemimpin orang-orang

yang  beisyukur,  pemimpin  para  kekasih  Allah,'  serta  orang
yangpalingbersyukurdanpalingmencintaiAl|ahSWT."]5°7

7943.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Jarir
menceritakan  kepada.  kami  dari  Mughirah,  dari  AI  Ala  bin
Badr, ia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah pemimpin
°&=i=F{8,&¥ancg±r;y*D¥:4[/;aAmae::a:¥m¥erz?yba;/eri:1:

riadaorang-orarigyangbersyuhar.N]5o8

7944.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salamah

=e]nfeg#:&k#,:,#£c=):?,Eat:h4a/q/#onha:8mefimTe:
'5°7  Ibnu Jauri dalam 2bdA/ "as|.r (I/469) dan Ibnu Athiych dalam j4/ M"faarrJ+ A/

ac%:y;ieA(i/i5y]£)iran.""„ha|.I"Wa/.I.Z(I/517).
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balasan  kepada  orang-orang  yang  bersyuhar,"  ia bedsata,
"Maknanya    adalah,    'Orang   yang   taat   kepada-Nya   dan

menganalkanperintch-Nya..wl509

Diriwayatkan  bahwa  sesungguhnya  ayat-ayat  ini  diturunkan
kepeda  Rasulullch  SAW  mengenai  para  sahabat  yang  kalch  saat

perang Uhud.
Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7945.   Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:    Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sa'id  menceritakan
kj¥g?,ig:+,¥%agi¥>j;nag,,fiMTA:mA#„:¥£"*jn
hanyalch  seorang  rasul,  sungguh  telch  berlalu  `sebelunnya
beberapr  orang  raw"/,''  hingga  fiman-Nya,     &1  tfjae~
eLf\}J`  "Dan  Allah  akan  memberi  balasan  kepada  orang-
or¢#g yw#g  bony/.Ifur, "  ia  berkata,  "Itu  teljadi  saat  perang
Uhud, ketika banyck korban nyawa dan luka di antara mereka,
kemudian datang berita kematian Nabi SAW. Beberapa orang
berkata,'Seandaidyanabiterbunuh!''5]°

Beberapa petinggi dari kalangan sahabat Nabi  SAW berkata,
`Berperanglch  kalian  di  atas  landasan  perang  nabi  kalian,

sehingga Allah SWT memberikan kemenangan kepada kalian,
!'   Allah   SWT   lalu   menurunkan
\ ,i ,.,-,,.,  zE  . \ ,   € . S ,.,,-,,

F#%Sfr#a::it:ank.:]y:, 3T:n¥-' f i 4S
seorang  rasul,  sungguh

i££5bljflj#`j
'Muhammad itu tidak lain hanyalah

telah  berlalu  sebelumnya  beberapa

1509  |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (3/779).
]5'°  As-Suyuthi dalam .4d-Dwrr .4/ Ma#tswr (2/335), dan ia menyebutkan sumbemya

kepada Ibnu Jarir dan Abd bin Humaid.
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;,:.£iFfa{:::i?fa'ig|!.?,iJ?;;?nge##gfl?;:

orang  rasul.   Apakah  jiha  dia  waif;at   atou  dibunwh  kanu
berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke
behaha#g'. " (Qs`. Aali 'Imraan [3]:  144).

Allah  lalu  menyatakan,  "Apakah  jika.  nabi  kalian  terbunuh
makakalianakankembalikepadakekufuran?"L5L]

7946.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far
menceritakan   kepada   kani   dari   bapaknya,   dari   Ar-Rabi',
dengan riwayat yang  sama,  dengan tanbahan:  Rabi  berkata,
"Diriwayatkan   kepada   kani   -hanya   Allah   Yang   Maha

Mengetchui-  bahwa   seseorang   dari   kalangan   Muhajirin
melewati  orang  Anshar  yang  lemas  dan  gemetaran  karena
darahnyat maka dia bertanya,  'Ya:. fulan,  apakah engkau tahu
bahwa sesungguhnya Rasulul|ph;SAW telch tewas?'  Seorang
Anshar berkata, 'Seandainys.,Muhanmad telch mati, mcka itu
berarti   telah   sampai   ajalnya. , Beaperanglah   kalian   untuk
membela agana kalian!' Allali SWT lalu menurunkan firman-

-\ 'Muhammad itu tidck lain hanyalah seorang

rasul,   sungguh  telah  berlalu   sebelumnya beberapa  orang
rasul.  Apekch jiha dia wofat atou dibunwh kanu berbalik ke
belakang (murtad)?  Bayangsiapa yang berbalik ke belakang'."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 144).

Allah menyatakan,  "Apckah jika nabi  kalian terbunuh mcka
kalianakankembalikepadakekufuran?"L5]2

7947.   Muhammad  bin  AI  Husain  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:   Ahmed  bin  AI  Mufadhdhal  menceritakan  kepada

]5]L  |bnu Jauzi dalan Zndj4/ A/asz.r (I/469).
15]2  |bnu Abi Hatin dalan tatsimya (3„78).
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kami,  ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, ia berkata:  Ketika Rasulullah SAW mendatangi kaum
musyrik  saat  perang  Uhud,  beliau  memerintahkan  pasukan
memanah  untuk  menetap  di  atas  gunung  guna  menghadapi
pasukan berkuda kaum musyrik.  Beliau berkata,  "/angr»/ch
kalian  meninggalkan  tempat  kalian,  waloupun  kalian  telah
melihat       kanri      memeranghan      pertempuran,       karera
sesungguhnya  kita  ahan  tetap  menang jiha  halian  tetap  di
fempqgiv ha/f.an. ". t5]3 Ketika itu yang menjedi komandan adalch
Abdullch bin Jubair, saudara Khawwat bin Jubair.

Zubair  bin  Awwam  dan  Miqdad  bin Aswad  lalu  bertempur
dengan  gigihnya  melawan  kaum  musyrik,  hingga  keduanya
mengalahkan  mereka.  Sementara  itu,  Nabi  SAW  dan  para
sahatat ber(empur hingga akhimya bisa mengalahkan pasckan
Abu Sufyan. Ketika Khalid bin Walid melihat hal itu, dia lari

(bersiasat)  mundur  untuk  menyerang,  lalu  dilempari  panah
oleh pasukan memanah, maka akhimya dia mundur.

Selanjutnya,   ketika  pasukan   memanch   melihat   Rasulullali
SAW berada di tengah-tengah markas kaum musyrik dengan
mengambil  harta  mereka,  mereka  pun  ®asukan  memanah)

pergi untuk mengambil harta ranpasan, sebagian dari mereka
berkata,  "Janganlah kalian meninggalkan perintch Rasulullch
SAW!"   Akan   tetapi   kebanyakan   dari   mereka   pergi   dan
mendatangi markas musuh.

t5]3  Diriwayatkan oleh AI Bulchari dalan A/ A/agaei. (4043), dengan redaksi,

I*;¥%*u`fru~jas.i3.®;`j>#'y
"Tetaplah di tempat, kendati kalian melihat kami dalam ke.adaa_n_ me.napg.. "

Juga  Imam  Ahmad  dalam  Mas#ad-nya  (4/294)  dan  lbnu  Katsir  dalam  A/
Bidaych wa Arl-Nihaych ¢4r25).
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Ketika Khalid melihat jumlch pasukan memanah yang sedikit,
dia   berteriak   memanggil   pasukan   berkudanya,   kemudian
menyerang. Dia membunuh pasukan memanah dan menyerang
sahabat Rasulullal SAW. Sant kaum musyrik melihat pasukan
berkuda   mereka   sedang   bertempur,   mereka   pun   saling
memanggil, dan dengan gigihnya memerangi pasukan muslim,
hingga   akhimya   mereka   mampu   mengalahkan   pasukan
muslin.

Ibnu Qamiah AI Haritsi usalah seorang dari bani Harits bin
Abdi Manal5t4 bin Kinanali-lalu datang dan melempar Nabi
SAW dengan batu hingga melukai hidung, gigi seri, dan wajah
beliau, yang sangat menyakiti beliau.

Para  schabat  Nabi  SAW  pun  porak-poranda,  sebagian  dari
mereka masuk Madinah, sementara yang lain naik ke gunung
atau  masuk  ke  dalam  goa.  Rasulullah  SAW  lalu  menyeru
marl:irsLaL  dengan  berka;fa,   "Kemarilah  wahai   hamba-hamba
Allah!   Kemarilah  wahai  hamba-hamba  Allah!"  T±ga\  pwhwh
orang  lalu  berkumpul  dan\ berialan  di  hadapan  Rasulullah.
Tidak ada seorang pun yang berhenti kecuali Thalhah dan Sahl
bin  Hunaif,  lalu  Thalhah  melindungi  beliau  SAW,  hingga
tangannya terkena panch sanpai kering tangannya.

Kemudian datanglal Ubay bin Khalof AI Jurnahi ulia telah
bersumpah untuk membunuh Nabi  SAW-,  lalu Nabi  SAW
beckzrfa,  "Bahhan  akulah  yang  ahan  membunuhnya." 1al lal"
berkata, "Wahai pendusta, ke nana en8kau akan lari?" Dia lalu
menyerang  Nabi  SAW,  dan  nabi  menusuknya  pada  lubang
baju  besinya,   mcka  dia  terluka  sedikit,   lalu  teljatuh  dan
berterick. Mereka kemudian membawanya dan berkata, "Tidck

]5"  Redaksi yang benar adalah Abu Manat, seper(i yang diun8kapkan dalam rarJ.tt

Ath-Thabari (3ls65`.
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ada luka,  lalu  apa yang  membuatmu takut?"  Dia menjawab,
"Bukankch    dia    berkata,     `Bchha#     crfu/aft    )/crag    aha#

membw#wfonycr?'   Seandainya   Rabi'ah   dan   Mudhar   bersatu,
mcka aku clan membunuhnya! "

Sehari atau lebih setelah itu, dia mati karena luka tersebut.

Lalu tersebarlah berita bahwa Rasulullah terbunuh,  sehingga
sebagian sahabat yang ada di dalan goa berkata, "Seandainya
Rasulullah  SAW  mengambil  pendapat  Abdullah  bin  Ubay,
maka kita mendapatkan  keananan  dari  Abu  Sufyan!  Wahai
k'aun,    sesungguhnya   Muhammad   telah   terbunuh,    maka
kembalilahkaliankepadakaumkaliansehinggamerekadatang
dan membunuh kalian. "

Anas   bin  Nadhar  lalu  berkata,   "Wahai  kaum,   seandainya
Muhammad SAW terbunuh, maka Tuhan Muhammad tidaklah
terbunuh, mcka bexperanglah kalian seperti Muhammad SAW
beaperang.  Ya Allah,  cku memohon anpunan atas perkatann
mereka,  dan  aku  membebaskan  diri  dari  apa  yang  mereka
bawakan!"  Dia kemudian  berjuang  gigih  dengan  pedangnya,
dan akhimya terbunuh.

Rasulullch SAW lalu pergi memanggil para sahabat, sehingga
sampai kepada mereka yang ada di dalan goa. Ketika mereka

=`~ melihatnya,   seseorang   meletakkan   anak   panah   di   dalan
'\;;€`® busunya dan hendak melepaskan panah kepada beliau SAW,

(namun belum sempat  melepaskan anak panah tersebut), Nabi
SAW berkata, "4*w ado/¢# jtasw/wJ/afe! " Akhimya mereka pun
bergembira   karena   inendapatkan   Rasulullah   SAW   dalam
keadaan   hidup,   dan   beliau   pun   SAW   bergembira   ketika
melihat para sahabatnya ada yang berlindung (selanat).



at.*,¥ ikalian kepada kaum kalian,"

Tzrfur Ath-Thdr .

Setelch itu mereka berkumpul bersama Rasulullal SAW, dan
hilanglah  rasa  sedih.   Lalu  mulailah  mereka  mengingatkan
kemenangan dan apa yang tidak mereka dapatkan.

Akhimya Allah  SWT berfirman untuk mereka yang` berkata,
"Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh, maka kembalilah

`     ....       '.=           .<(   .=  A£`   ,;   -<.'   §€,,  `,,

fifJ3#:jtsfj#5',`3*.J5``MuhammaJitutidak
c.,,,e}c

lain    hanyalah    seorang    rasul,    sungguh    telah    berlalu
sebelumnya beberapa orang rasul. Apahah jiha dia wofiat atau
'dibunuh  kamu  berbalik ke  belakang  (murtad)?  Barangsiapa

yang berbalik ky belakatg, maka ia tidak dapat mendatangkan
mudharat kepada Allah sedihit pun, dan Allah akan memberi
balasan' kepada  clrang-orang  yang  bersyukur."   (Qs.   A;dii
I-[3]: 144).1515

7948.   Mulanmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kani  dari  Isa,  dari  Ibnu  Abi
Najih, dari Mujchid, tentang fiman Allah SWT,  g; ¢+;;;; cr'.`3
g;;i; "Barangsiapa yang berbalik ke  belahang," La be;ndto,
"Maksudnyaadalchmurtad."L5]6

7949.   Muhammad bin Amr menceritakin kepada kani,  ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih,    dari    bapaknya   ulemikian    pula    AI    Mutsanna
menceritakan    kepadaku,    ia    berkata-:    Abu    Hudzaifch
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Syibil  menceritakan
kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih,  dari  bapaknya,  bchwa
seseorang dari  kalangan Muhajirin melewati  seorang Anshar

]5'5  A| Baghawi dalan Afa'aJ}.in A/-ranei./ (1/557, 558).
]5]6  Ibnu Abi Hatin dalam tafaimya (3„78), AI Mawardi dalam i4»-Jvqfa/ rm 4/

`tfyef» ( 1/427), dan AI Baghawi dalam A/a 'a/7.in ,4f-rane7./ ( I /559).
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yang   lemas   dan   gemetaran   karena   darahnya,   mcka   dia
bertanya,  "Ya  fulan,  apckah  engkau  tabu  bahwa  Rasulullah
SAW    telch    tewas?"    Orang    Anshar    tersebut    berkata,
"Seandainya Muhammad telch wafat,  berarti  ia telah sanpai

ajalnya,   maka   tetaplah   bexperang   untuk   membela   agama
kalian!..Mi5i7

7950.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata:  Salanch
menceritckan     kepada     kami,     ia    berkata:     Ibnu     lshaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    AI    Qasim   bin
Abdirrdran   bin   Rafi,   saudara   bani   Adi   bin   Najjar,
menceritakan kepadaku, ia berkafa: Anas bin Nadhar -panan
Anas bin Malik- mendatangi Umar, Thalhah bin Andillch,
tentang beberapa orang dari kalangan Muhajirin dan Anshar,
yang telah menyerah, dia berkata, "Apa yang membunt kalian
duduk?" Mereka menjawab, "Rasulullah SAW telch tewas." Ia
berkata,  "Lalu  apa  yang  clan  kalian  lakukan  setelah  beliau
wafat? Berdiri dan matilch seperti Rasulullah SAW! "

Akhimya  dia  menghadapi  kaum  musyrik  sampai  mati,  dan
karenanyaAnasbinMalikdiberinana.]5]8

7951.   AI   Mutsama   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Abu    Zuhair

`jr  menceritakan kepada kami  dari  Juwaibir, dari  Adh-Dhahhak,
I  ia berkata: Seseorang berseru saat perang Uhud, ketika sahabat

Rasulullch SAW kalah, "Ingatlah!  Sesungguhnya Mchanmad
SAW telch terbunuli, maka kembalilah kalian kepada agama

#yi#S;,#?=a±%LErsjwiLLifemcejn#fr:in::d#:

'5'7  |bnu Athiyah dalam .4/ MWAarri.r A/ Way.I.z (1/517).
1518  |bnu Hisyam dalam Si.rch (3/88).
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tidak  lain  ha:nyalch  seorang  rasul,  sungguh  telah  berlalu
Sebelumnyabeberapaorangrasul.N1519

7952.   AI  Qasim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata, "Tersebar
berita  di  kalangan  muslim bchwa  sesungguhnya Nabi  SAW
terbunuh. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya,   £i3 (i
5±gr\  ,±e;i  c±,  £1=  .fi  5jS   S\£ `Muhammad itu tidak lain
hanyalah  seorang  rasul,  sungguh  telah  berlalu  sebelunnya
beberapaorangrasul'.N1520

7953.   Muhammad   bin   Sa'd  menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:
Bapakku    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Pananku
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Bapakku  menceritakan
kepadaku     dari     bapaknya,     dari     Ibnu     Abbas,     bahwa
sesungguhnya     Rasulullah     SAW     bersembunyi     bersana
beberapa orang di sebuah bukit, sementara yang lain berlarian.
Ketika  itu  ada  seseorang yang berdiri  di jalan  dan bertanya
kepada  mereka,   "Apakch  yang  dilckukan  oleh  Rasulullah
SAW?" Dia bertanya kepada setiap orang yang melewatinya,
lalu mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak tahu apa yang
dilakukan beliau. Demi Dzat yang jiwaku ada di Tangan-Nya,
seandainya Nabi  SAW terbunuh, mcka kani clan menyerch
kepada mereka. Sesungguhnya mereka adalah bangsa kita dan
kawan-kawan kita! " Mereka pun berkata, "Sesungguhnya jika
Muhammad masih hidup, niscaya ia tidak akan terkalahkan! "
Mereka  pun  berlarian.  Allah  SWT  kemudian  menurunkan
fi-an-Nya,  #j, ,43' ir, if £ 3bij   f|  3i2 `j

t5]9  Adh-Dhahhak  dalam  tafainya  (1#60)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  Zed A/  A/asz.r

i52ok/u:6£)ddaiantafainyaqal.36l).
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"Muhammad itu tidak lain hanyalch seorang rasul,  sunggwh

telchberlalusebelunnyabeberapaorangrasul.'']52]

7954.   Diriwayatkan   kepadaku   dari   AI   Husain   bin   AI   Faraj,   ia
berkata:   Aku  mendengar  Abu  Mu'adz  berkata:  Ubaid  bin
Sulaiman   menceritckan   kepada   kani,    ia   berkata:    Aku
mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang fiman Allah SWT,

#j{ ,4;€ d, £££ £ 3JiJ f! i:± t:i  ''M%fra"mcld it% fl.dot
iai;   i.anyalah    seorang    rasul,    sungguh    telah    berlalu
sebe/wm#};¢ beberqu ora#g rasw/, " ia berkata, "Pada hari saat

paraschabatlaridariNabiSAW,yakniketikabeliauterlukadi
atas alisnya dengan gigi seri yang patah, beberapa orang yang
ragu,    berpenyakit,    dan    terkena    kemunafikan,    berkata,
'Muhammad telah terbunuh,  maka kembalilah kalian kepada

agama pertanq _k3!i~an,!: I_T1,ap, y,an£ 9€im,ap,Sue.,€eF:an, f[,TT.ryfg:f[m6angsu;.Sic:igpoual#,1.;.;

hamu    berbalik    ke    belakang
riiah s-wT, i¥j iG
dia   wafat    atau    dibunuh
(murtad)?I.N1522

7955.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wchb
mengabarkan  kepada  kani,
tentang fiman Allah SWT,

ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
jJ3i6€J-6fi

berbalik  ke

be}aha#g  /mwrfcrd/?"  ia  berkata,  "Silakan pilih,  mendckwahi
atau kembali kepada agama kalian, karena di antara keduanya,
kematian Muhammad atau dibunuh!  Ia pun ada di antara dua

Pilihan,matiatauterbunth.n1523

"Apakah  jiha   dia  wafat   atau   dibunuh  kamu

1521

1522
DiungkapkanpulaolehlbnuHajardalanFaffrA/Barl.(8/42)tanpasanad.
As-Suyuthi dalan ,4d-D%rr AJ Ma„1sor (2/335), dan ia menuturkan sunbemya
kepada Ath-Thabari.

]523  Kami tidak mendapatkanya dalan sumber yang kani miliki.
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7956.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah

=]e]nfeE#T:£P3:a,£pr;,dan±[bnxu;sfajq,t%n±tan#rmc=
"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul,  sungguh

i:\Z#anb.#,:.e#a,#be=%ap?,Draasnuz:;za#ag#n

memberi  balasan  kepada  orang-orang  yang  bersyukur,"  Ta
berkata,  "Ayat tersebut  diturunkan berkenaan  dengan  orang-
orang  yang  berkata,  'Muhammad  telah  terbunuh'.  Demikian

pula  karena   kekalahan   dan   sikap   mereka   yang   lari   dari
memerangi  musuh  mereka.  Maknanya  adalah,  'Apakah jika
nabi  kalian  mati  atau  terbunuh,  kalian  akan  meninggalkan
Islam  dan  kembali  kepada  kekafiran?  Apakah  Kalian  akan
meninggalkan jihad dan kitabullah dan apa yang ditinggalkan
oleh nabi kalian,  padahal beliau telch menjelaskan apa yang
dibawanya dariku, bahwa dia pun akan mati dan meninggalkan
kalian?    Oleh    karena    itu,    barangsiapa    kembali    kepada
agananya,  berarti  dia  tidak  akan  membawa  kerugian  bagi
Allah  SWT  sedikit  pun.  Sungguh,  hal  itu  sama  sekali  tidak
akan   mengurangi    kekuasaan,    keagungan,    dan   kerajaan-
Nya,."'524

7957.   AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hajjaj  menceritakan
kepada kami,  ia berkata:  Ibnu Juraij  berkata,  "Ketika orang-
orang  lari  meninggalkan  Rasulullah  SAW,  orang-orang  yang

penuh  dengan  keraguan,   penyakit  hati,   dan  kemunafikan,
berkata,  'Muhammad telch terbunuh, maka kembalilah kalian

'524  |bnu Hisyam dalan tafainya (3/117,  118) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya

(3n7or).
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kepada   agama   kalian   yang   pertana'.   Lalu   turmlah   ayat
ini."'525

Abu    Ja'far    berkata:    Makna    ayat    tersebut    adalah,
"Muhammad  itu  tidak  lain  hanyalah  seorang  rasul.  Sungguh,  telah

berlalu sebelurmya beberapa orang rasul. Apakch kalian akan kembali
kepadaagamakaliandahulujikaMuhanmadmatiatauterbunuh?"

Fiman-Nya,\€;£'d{j±'cir,+£S€g€+i;i:cr'3"Barongsz.apa
yani  berbalik  ke  belakang,   maka  ia  tidak  dapat  mendatangprn
mudharat  kepada  Allah  sedihit  pun."  Istiflram  ddt:arm  ayah  tersednut
ditempatkan pada huruf/.aza` , dan makna (lengkapnya) adalah dalan

jowcrb. Demikian pula yang berlaku urfuk setiap isfi#oj# yang masuk
ke  dalam  redaksi /.azcI`,  maka  maknanya juga  ada  dalam jawabnya,
karena jawabnya merupakan  4focrba!r yang berdiri  sendiri,  sementara

/.aza merupakan syarat untuknya.  Kemudian jawabnya di-/.crzam-kan,
padchal  secara  mcha  dalani  keadaan  rcr/cz',  karena  kedatangannya
Setelah/.azo`.Halinisepertiperkataanseorangpenyair,1526

};i tj;; + 'L+; art;i    #   ®ji; 'y rfui !,L£ ®.i 3' 'l±i>
"Aha bersumpah kepada, jiha engkou memasuhi malam, maha

senantiasa di hadaparmu ada sebuah rumah dart beberapa rumah
Singgahan.N]527

Secara mckna, kalimat  I+. Y dalam keadaan rcr/cr, akan tetapi
di-jaapm-kan,  karena  kedatangannya  setelch /.aza`  (syarat),  maka  ia
bagaikan jawab. Contoh lainnya adalch firman Allah SWT,   i:; c;.££

]525  As-Suyuthi    da|am    ,4d-Dw„    4/    „a#tswr    (2/335)    dengan    menyebutkan

sumbemya kepada Ath-Thabari.
1526  |a ada|ah Ar-Rai An-Numairi.
1527  A| Farra dalan Ma 'a#i. ,4J goo `an (I/69) dan A/ Ma 'an!. j4/ Ka6j.r (805) dengan

kalinat (cJi) sebagai pengganti kalimat (`:JL>).



T}dystrAth-T~

6L)'3±S:';:a"MakaJikalaukamumati,apakahmerehaakankehal?"
(Qs. AI Anbiya [21]: 34).

Demikian pula firman Allah SWT, F€ijs'l®|6|$1: d£   "Maha
bagaimanakah kamu ahan dapat memelihara dirimu jiha kamu tetap
fa#r. " (Qs. AI Muzammil [73]:  17).

mckajas:n;:aj£#£±:]£;:;,:::i=.:aia:'£;atfb:sean:a;a,kdali;.:tzjiusJ
Demikian   pula   seandainya   kalimat   }£;iiJ'l   diganti   dengan

kalimat  I:)£Li:J€,  maka  itu pun boleh berdasarkan  apa yang telah  kaini

jelaskanse'be|urmya.1528

/s/zJ7zc7m  kemudian  tidak  diulangi  untuk  kedun  kalinya  pada
kalimat  }£ifjl,  karena  dianggap  cukup  dengan  z.s/z:givam  pada  awal
kalimat, dan 7.s/zJ7zom yang pertana menunjukkan tempatnya.

Bahkan mengenai firman Allah SWT (surch AI Waaqi'ah [56]
ayat 47),   6j;;±' l?£i  \1:I:gj ¢!;i €r6  \:i~  lijj  "4pahaA 6z./a ham7. mcr/z.
dan menjadi tanah dan tulang belulang,  apahah sesungguhnya kami
ahan benar-benar dibangkitkan kembali? " para, ulama. qi\ra` at rrrmalhih
tidak mengulangi is/z/ba7» pada kalimat 6'i karena menganggap cukup
dengan z.s/j#am pada kalimat e:l}£ d  lL.i.' Mereka lalu berhujjah atas
kebenaran itu, dengan kesepakatan ularia qira`at yang meninggalkan

pengulangan   i.a/zJ%an   pada   firman   Allah    SWT   #'1,   karena
menganggap  cukup  dengan  I.a/i/7Iam  dalan  kalimat  tJu  ¢j`ui,  sebab
7.s/7/ban   yang  pertana  menunjukkan  makna  kalimat   dan  tempat
z.s/J77zam. Demikianlah yang berlaku pada seluruh isi AI Qur`an.

Iusya Allah, kita akan membahas pendapat yang tepat tentang
hal itu.

®cO

'528  A| Farra da|an Ma 'a#I. .4/ gwr `aH (1/236).
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:7'.+,€3Bsej£6g,ji{es±>y€£`=,j=J:®iu±!,6\=tij

ci;;:i,j€q:.,-,+±3;;±S-1€\3;±tc;j\;=i,.,€j+i`t;:ft{+\3

©6-givt
"Sesouifu yang bermyawa tiddr alcan matt melainlcan dengan

izin AIZch, sebqged ketetapan yang te[ch ditenndcan
owdrtunya. barangriapa menghenddi pchala d«nda, niscaya
Kawi beri:ken kepndanya pahala dun€a irfu, dan barangsiapa

menghendalct pdhala drhjrat, Karul bedlcan (p«ha)
kepadanya Pchala akhira€ ifu. Dan Kant ckan memberi

balasan kepadr o7iang-ortlmg yang bersy«k«r."

(Qs. Aal 'hraan [3]: 145)

Abu    Ja'far    berkata:    Makna    ayat    tersebut    adalah,
"Muhammad dan makhluk Allah lainnya tidak akan mati sebelum tiba

ajalnya  yang  telah  Allah  tetapkan.  Jelasnya,  jika  ia  telah  sanpai
kepada ajalnya, maka ketika itu pula dia akan mati. Sedangkan jika ia
belun  sampai  ajalnya,  maka  tidck  akan  terjadi,  kendati  yang  lain
melakukan makar atau berusaha membunuhnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7958.   Ibnu Hunraid menceritakan kepada kani, ia berkata: Salanah
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang  firman
Allah SWT, S€;3j \S£J,&i esfl> Y€| 6i: ®i i?~ 61= Cj
"Sesuatu yang beri'Iyowa tidak akan matt  melainhan  dengan

izin Allah, sebagal ketetapan yang telah diteritulan wcktunya, "
ia  berkata,  "Sesungguhnya  Muhammad  memiliki  ajal  yang
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akan dicapainya; jika Allah SWT telah mengizinkannya mcka
beliauakanwafat.M1529

Ada  yang  bexpendapat  bahwa  maknanya  adalah,  "Satu jiwa
tidak akan mati kecuali dengan izin Allah SWT."

Ahli bahasa lalu berbeda pendapat, kenapa kalimat ie3i  e:\Sr
di-»asfrab-kan?

Pertama:  Sebagian ulanra Bashrah berkata, "Kalimat tersebut
adalah taukid, dan di-#czsAczb-kan, karena makna asalnya adalah,   'ltjf•*S ¢.S ^dr\  "Allah S:WT telah menetapkan sebagal ketetapan yang

ditentuhanwaktunya."

Mereka berkata  "Demikian pula  se,tiap  kata  \:i    dalan  AI
Qur`an,   karena   makna   asalnya   adalah   \a>   C:JJ;   :j>i    '4A«   fe/CZA
me#efapha»ny« sebagrz.  febe#czra»'.  Demikian pula kalimat rful  :Lil,

;¥ifi§jg?.`giv`C;Star:3*}i>3jdan;i;i>il+¥3."
Makna  asalnya  adalah  \i::p  li<a  &1  €}±:p,  demikian pula tafsir

ayat-ayat dalam AI Qur` an, dan itu akan banyak Anda dapatkan.

A]LchsKwe:u:={Se:;£:>£#=jj€n¥fmu£±£apb=ka::"¥e¥oa,„fi;„ang
bermyawa tidak ahan mati melainhan dengan izin Allah', addalalh, AAlch
menetapkan ajal-ajal mereka. Kemudian dikatakan itS e:\S'  `Sebczgrz.
ketetapanyangtelahditentukanwaktunya'."

Kalimat    S^i3;    e:Gr    dikeluarkan    dari    makna    ungkapan
sebelumnya dalam keadaan' »¢shab,  karena kalimat   bi +±1  6d  e3
&l a;!.Y! '®:ii}'telah mengandung makna crd.                     '     '

]529  |bnu  Hisyam  dalam  tafsimya  (3/118)  dan  Ibnu  Abi  Hatin  dalan  tafsinya

(3/779).
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Mereka berkata, "Demikian pula kalimat-kalimat serupa dalam
AIQur`an,berlakusepertikaidahtersebut."]53°

.          Ketiga: Perkatan I:i +!6.A:3 pada asalnya adalah  -r.¢ -A:3 'J±f
uir, karena setiap haJam adalah Paw/. 01eh karena itu, setiap ucapan
memiliki efek hckun, seperti pada kalimat Paw/ sebelumnya, seperti
kalimat\L'YS'JSi''4hameHgr/ahaHpei.fa/aa#}i¢ng#ag."Demikian

pulakalimatd>,\::a:£dan&`ie3danlaimya.

Abu   Ja'far   berkata:   Pendapat   yang   tepat   adalah   yang
menyatakan   bchwa   lafaali-lafch   tersebut   di-#asAab-ken   karena
kedudukarmya  sebagai  mas#dar  dari  makna  ungkapan  sebelumnya,
sebab kalimat sebelunnya masAdar.  Semuanya mengandung makna
masfedrr, kendati secara lafach berbeda.

penatwilan rirman Allah SWT:  .,€i+ t3fi{ J\3  :;. +fj
6-#{ d±£;j €q~ .,€3  ,3L±S.i €`3 ;±: tf3 q, tBarangrJ.apa
w;;nghenJ;ahi pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala
dunia   itu,   dan   barangsiapa  menghendahi   pahala   akhirat,   Kami
berikan   [pulq]   kepadanya  pahala   akhirat   itu.   Dan   Kami   akan
memberi  balasan  kepada  orang-orang  yang  bersyukur).  (Qs.  ALahi
'Imraan [3]:  145).

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah, "Allah SWT
menyatakan, 'Wahai orang-orang berinan, barangsiapa menghendaki
harta benda dunia dengan amal perbuntannya, bukan kemuliaan yang
ada   di    sisi    AIlch,   maka   Kami   akan   memberikannya,    yakni

'53°  Mey.ae  ,4/  gur`an  oleh  Abu  Ubaid  (1/104),  Abu  Hayyan  dalan  .4J  B¢dr  ,4/

MWJ!.!fo (3/336), dan AI Qurthubi dalan tafsinya (4re26).
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memberikan  dunia  sebagai  rezeki  yang  biasa  diberikan  di  sehari-
harinya. Tetapi dia tidak mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan
kepada orang-orang yang taat kepada-Nya di akhirat'. "

Barangsiapa mengharapkan akhirat dengan amal perbuatannya,
yakni segala kemuliaan di akhirat yang diberikan kepada orang yang
beramal, maka Kani akan memberikannya.

Mcksnd  darn  C;¢   .,a,-S  "Niscaya  Kami  berikan  kepadanya
p¢ha/a  dzmz.a  i./", "  adalch  keistimewaan yang  diberikan  kepada  ahli
taat di thirat.

Ungkapan dalan ayat tersebut menggunakan kata-kata akhirat
dan dunia,  tetapi yang  dimaksud adalah apa yang ada di  dunia dan
akhirat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalch:

7959.   Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Salamah

xf:nfe:?T?B,6a#:'i;a:?a=#g?ci::`:;i;ahf:?a,t;::::,5-"fig:'
Kami berikan kepadanya pahala dunia itu,  dan barangsiapa
menghendahi pchala ckhirat,  Kami berikan toula) kepadanya

pcha/a     ak*!.rcrf     I./w,"    ia    berkata,     "Maknanya     adalah,
'Barangsiapa  di  antara  kalian  menghendaki  dunia,  tanpa  ada

keinginan   akhirat,   maka   Kalni   clan   memberikan   rezeki
untuknya,  tanpa  ada  bagian  alchirat.  Sedangkan  barangsiapa
menghendaki  pchala  akhirat,  maka  Kani  akan  memberikan

janji   yang   ditetapkan   baginya,   dengan  tetap   mendapatkan
rezekiduniai.M153l

`53'  Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (3/779) dan AI Mawardi dalam A#-IVwka/ wa ,4/
'Uyun(1/428).
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Firman  Allah  SWT,   a.££1{    a;iifj   "Dan  Kaml.  dr#
memb;ri  balasan  kepada  oranii)rang yang bersyukur." ¥altoan.ry=._
adalah, "Aku akan memtierikan pahala kepada orang yang bersyukur
kepada-Ku atas kebaikan yang Aku berikan kepadanya,  dengan taat
kepada-Ku,     menunaikan     perintah-Ku,     dan     menjauhi     segala
larangariKu.PahalatersebutdiakhiratsepertiyapgtelchAkujanjikan
kepada para kekasih-Ku,  dalan  bentuk kemuliaan bagi  orang  yang
bersyukurkepada-Ku."

Ibeu   Ishaq   berkata  tentang   makna   ayat   tersebut,   seperti
dijelaskandalanriwayatberikutini,

7960.   Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia terkata: Salamah
menceritakan  kepada  kani  dari  Ibnu  lshaq,  tentang  firman'E="S-#`, .`'=3B ---iris  "Dan. Kami.  aT=_ mLe^=`:.e+r.i
•b-:I-=sa;  keiai:'orang-;rang  yang  bersyupr>"  .la.brfT:_

"Itulah 6alasan bagi orang-orang yang bersyukur, yakni Allah

SWT berikan apa yang dijanjikan kepada-Nya di akhirat, serta
mendapatkanrezekididunia.w1532cO.

1532  |bnu Abi Hatin dalan tafsimya (3/779).


